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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tothom.

Abans de començar la sessió propòs a la cambra l’alteració

de l’ordre del dia, conformement amb l’establert a l’article 73.3

del Reglament, en el sentit de debatre el quart punt, que és el

dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals

de la Proposició de llei RGE núm. 5970/15, presentada pels

Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca i Podem Illes Balears, de modificació de la Llei

15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió

de les Illes Balears, un cop finalitzat el debat del segon punt de

l’ordre del dia. 

Es pot aprovar per assentiment? 

Queda aprovada per assentiment l’alteració de l’ordre del

dia.

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. 8614/15, presentada pel

diputat Sr. Rafel Nadal i Homar, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a projectes d'electrificació del tren d'Inca

fins a Manacor.

Primera pregunta, RGE núm. 8614/15, relativa a projectes

d’electrificació del tren d’Inca fins a Manacor, que formula el

diputat Sr. Rafel Nadal i Homar, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula el diputat Sr. Rafel Nadal.

EL SR. NADAL I HOMAR:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats i

senyores diputades. En la línia de millorar els serveis públics

del tren, el conseller d’Energia, Territori i Mobilitat va

manifestar ja fa uns mesos que prioritzava el tema d’electrificar

la línia fins a Manacor i fins a Sa Pobla, per davant del tema

del tren de Llevant. Ens agradaria conèixer com i quan durà a

terme aquest projecte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Joan Boned.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament, hem

manifestat que la nostra prioritat en aquesta legislatura és

l’electrificació de la xarxa de tren i així ho farem. Com ho

farem? Idò, gestionant correctament. El que sí hem de tenir clar

és la situació amb què ens hem trobat: les arques d’aquesta

comunitat autònoma que no permeten segons quines alegries.

Atesa aquesta situació tenim molt clar que hem de prioritzar les

inversions i des del primer dia aquest govern ha manifestat que

la seva prioritat en inversió i en tot allò que afecta el pressupost

va directament a tres àrees molt concretes que són salut,

educació i serveis socials, però tenint en compte aquesta realitat

i aquesta situació li puc dir també que al llarg d’aquesta

legislatura tenim previst adjudicar primer i executar aquests

projectes d’electrificació del tren.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Rafel Nadal.

EL SR. NADAL I HOMAR:

Sí. Bé, Sr. Conseller, la seva resposta, bé, em pensava seria

més clara, una vegada que vostès varen donar bastant de bombo

i platerets al tema aquest de l’electrificació fins a Manacor, i

pel que veig no tenen massa clar quan ho duran a terme perquè

jo esperava que almanco ens diria quina partida del pressupost

de 2016 tenen previst destinar a aquest projecte. Nosaltres no

hem vist cap partida concreta del pressupost. Tampoc no ens ha

explicat si primer abordarien l’electrificació fins a Manacor i

després fins a Sa Pobla. Sàpiga que compta amb el nostre

suport perquè veim que millorar aquest servei seria molt

interessant i faria que aquest servei fos més ràpid, de més

qualitat i possiblement comptaria amb més usuaris. 

Ara bé, varen dir vostès, sí, comptarem amb l’ajuda dels

fons europeus, que tendrien la subvenció del 50% i la veritat és

que la seva resposta ens ha decebut un poc perquè veim que no

és tan prioritari aquest tema perquè no ens ha dit ni quina

quantitat pensen destinar amb càrrec al pressupost de 2016. 

Esper que ara, amb el temps de què vostè disposarà, ens

concretarà més la resposta sobre aquest tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Joan Boned.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Nadal, miri, efectivament, si

vol dades més concretes li puc dir que el 2016 hi ha una partida

mínima de 800.000 euros a capítol 6, que serà destinada a

aquesta primera fase del projecte d’electrificació. Per què són

només 800.000 euros d’un projecte de 50 milions? Perquè no

ens podem permetre el luxe, atesa la situació que vostès ens

deixaren, d’afrontar en un sol exercici tot el pressupost que fa

falta per a aquest projecte i ho farem de manera plurianual. Els

2017 i 2018 són els anys, 2017 licitació, adjudicació i inici de

les obres i 2017-2018 previsió d’execució perquè estiguin

acabades el 2018. Aquest és el pla, però li puc dir, Sr. Nadal,

que benvingut, benvingut a la preocupació per la millora del

transport públic a aquestes illes. Ja està bé que ara comencin a

preocupar-se, tengueren quatre anys per mirar de fer alguna

cosa, això no és una situació nova i poca cosa feren.

La veritat és que ens hem trobat una situació que no feren

ni tan sols el manteniment de les estacions, no feren ni tan sols

el manteniment de les vies, no feren absolutament res, no

invertiren vostès en el tren i ara els preocupa. Em pareix molt

bé -li ho repetesc-, benvingut, però hauria estat bé que

haguessin fet alguna cosa. La seva principal inversió en tren,

sap quina va ser? Vostès invertiren 5 milions d’euros en una via

verda que no du ni tren. Aquesta és la gran inversió del senyor,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505970
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508614
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de l’exconseller que ara s’enfada i ha de reconèixer que aquest

és el seu gran mèrit en transport públic, però és així. Nosaltres

farem el que vostès no feren i tengueren temps per fer.

I.2) Pregunta RGE núm. 8619/15, presentada pel

diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari

Mixt, relativa a obertura dels centres l'horabaixa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 8619/15, relativa a obertura

dels centres l’horabaixa, que formula el diputat Sr. Xavier

Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el

diputat Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera de Salut, falta una

setmana per al dia D, o sigui, per a dia 1 de desembre. En

aquesta cambra al Govern li han preguntat ja diverses vegades

per l’obertura dels centres de salut l’horabaixa, el darrer pic la

setmana passada sense anar més lluny, la resposta ha estat

sempre la mateixa, els obrirem perquè així garantim una millor

atenció als ciutadans, vostè mateixa ho repetia divendres

després del Consell de Govern, i és una bona resposta, li he de

reconèixer, els compromisos s’han de complir, però s’han de

complir sempre que el compromís sigui raonable i la manera de

posar-lo en pràctica també. I en aquest cas la segona condició

no es dóna.

La política consisteix a definir prioritats, Sra. Consellera,

com és que anteposa aquesta mesura a qualsevol altra que hi

pugui haver en el sector? Creu que la despesa que representa és

realment prioritària amb relació a altres necessitats?

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

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

primer de tot he de repetir que per a nosaltres la salut no és una

despesa, consideram la salut una inversió. Aquest govern creu

en el dret a la salut universal, gratuït, sostenible i equitatiu, i sí,

pensam que és urgent i és necessari reconduir l’atenció

primària cap al lloc que mai no hauria d’haver perdut, sabem

que a atenció primària es poden resoldre el 90% dels problemes

de salut, però això no es pot fer de les vuit a les tres. 

No és una mesura a l’atzar com sí va ser la del tancament

que va fer el PP. Vostès parlen de costos i d’horaris, nosaltres

parlam de persones i de drets en un marc d’eficiència,

efectivitat i sostenibilitat. Els ciutadans tenen dret a anar al seu

metge, a la seva infermera, al seu professional de referència, a

la seva comare; tenen dret a participar en grups de prevenció i

de promoció de la salut, de prevenció del tabac, de l’estrès,

l’escola de pares, per exemple; tenen dret a fer-se una prova

l’horabaixa, ecografies, aspirometries, etc. Ja li dic, és una

inversió per garantir la millor atenció, aquella que es mereixen

els ciutadans de les Illes Balears. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, Sra. Consellera, em perdonarà, però no entenc d’on ve

tanta caparrudesa, és a dir, al final d’aquests drets ningú no en

té cap dubte, com a mínim nosaltres no, ens sembla molt bé que

s’ampliïn aquests horaris d’horabaixa, però sempre que això es

faci en connivència amb el sector, d’acord amb els

professionals que hi fan feina, i bona part dels coordinadors

dels centres de salut, vostè ho sap, encara que minimitzi

l’impacte i el nombre, no estan d’acord en la manera com fan

comptes implantar aquesta obertura. Per tant, per què no

esperen a fer bé les coses?, no són els paladins del diàleg

vostès?, o només el practiquen quan els convé? Per què no

aparquen aquest tema i redueixen les llistes d’espera, per

exemple?, per què no recuperen el Decret de garantia de

demora?, per què no planifiquen, per exemple, d’una vegada

començant per aquest pla de salut pública que varen enterrar a

l’any 2007?

L’única resposta a tanta inconseqüència, em perdonarà, i a

part de la caparrudesa que de vegades és un valor també, eh?,

però en aquest cas jo diria que no, l’única resposta és que volen

presumir d’aquesta obertura dels centres d’horabaixa abans de

les eleccions generals, jo no en veig d’altra, però en tot cas,

Sra. Consellera, així no es governa, rectifiqui, faci el favor, li

queden encara uns quants dies, una setmana justa. Moltes

gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies. Miri, ja li he dit que aquest govern prioritza i

planifica i posa en marxa molts de plans i moltes mesures, 14

milions per a llistes d’espera, per exemple, i es fan moltíssimes

coses a Salut, a més de voler obrir els centres de salut

l’horabaixa que és una primera passa per garantir

l’accessibilitat, som amb una altra comunitat autònoma els

únics que tenim els centres tancats, una altra vegada comunitats

autònomes de segona divisió.

Saben que pel fet de tancar els centres de salut els

horabaixes varen augmentar un 44% les urgències als SUAP,

als PACS i als hospitals, a les urgències hospitalàries, això és

eficiència?, això és efectivitat?, això és una bona mesura per a

la població?

Els professionals, miri, diàleg?, sí, continu, permanent;

comunicació?, sí, contínua, permanent. A l’equip d’Atenció

Primària, la gerència d’Atenció Primària s’ha reunit amb els 48

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508619
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centres de salut, les 84 unitats bàsiques i ha escoltat els

professionals, les seves inquietuds, les seves preocupacions i ha

donat resposta, ha donat solucions a tots. El gerent i el director

d’Assistència Sanitària s’ha reunit també amb els coordinadors

que no hi estaven d’acord i jo mateixa. Això és diàleg i això és

comunicació, però també hem d’escoltar els ciutadans, els

ciutadans d’aquesta comunitat que sí es mereixen que obrim els

centres de salut i resolem els problemes també l’horabaixa.

Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 8621/15, presentada pel

diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relativa a sous dels empleats públics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 8621/15, relativa a sous dels

empleats públics, que formula el diputat Sr. Carlos Saura i

León del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula

el diputat Carlos Saura i León.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, bon dia, diputats i diputades. Esta pregunta nos la

plantea un ciudadano a través de nuestro canal de AppGree.

“No es nada personal, son solo negocios”, sí, a veces uno se

acuerda de esta frase pronunciada por Michael Corleone en El

Padrino cuando piensa en lo que ha venido siendo la política

en esta comunidad. La política se ha convertido para muchos en

un buen negocio en el que emplear toda la vida y si no es como

cargo público como diputado, concejal, quizá pueda uno ser

elegido por libre designación en la administración.

El presidente del Gobierno de nuestro país gana 77.000

euros. Sabemos que hay partidos nuevos a los que les parece

poco, que creen que tendrían que ser unos 300.000. En Podem

Illes Balears creemos que la responsabilidad del cargo no vale

la retribución sino la dignidad que se tiene al defender los

derechos de la ciudadanía y poner las instituciones al servicio

de la gente.

Nos preocupa que en la administración haya personas que

cobren más que el presidente del Gobierno de España y por eso

planteamos la siguiente pregunta: ¿cuántos funcionarios

empleados públicos al servicio de la administración de la CAIB

percibieron unas retribuciones brutas anuales superiores a las

de un director general, al secretario general o alto cargo

asimilado del Govern de las Illes Balears, unos 53.400 euros

brutos anuales para 2015? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera Catalina Cladera.

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

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, a les dades que

consten en el registre de la comunitat autònoma hi ha un 1,48%

d’empleats públics de la comunitat autònoma i de les empreses

públiques que cobra més d’un sou equivalent a un director

general.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SRA. SAURA I LEÓN:

Sí, bueno, nos gustaría saber cuál es el número exacto, al

margen de porcentajes, porque en nuestro grupo parlamentario

nos preocupa que haya gente en Presidencia mismo que tiene

retribuciones mayores que esas y que sean cargos de libre

designación, una plaza para toda una vida decidida en un solo

momento. Estas libres designaciones son vitalicias ya que es

prácticamente imposible cesarlos y muchas tienen un sueldo

desorbitado. Sabemos que mucha gente que trabaja en la

administración son también expolíticos y creemos que es

necesario emprender una reforma valiente en la Administración

para que esto no suceda.

Creemos que tiene que haber un tope salarial y que haya

limitaciones a la hora de acceder a ciertos cargos. Existen las

puertas giratorias que conectan consejos de ministros con

consejos de administración de grandes empresas, pero también

existen las puertas corredizas que conectan los cargos públicos

con la Administración.

Queremos que se nos pase la relación de cargos que cobran

más de 53.000 euros. Por cierto, en Podem Illes Balears

estamos un poco cansados de que las preguntas escritas que

presentamos al Gobierno se nos respondan diciendo que debido

al volumen de documentación solicitada tenemos que ir a por

la documentación a esta o a otra conselleria. Si nosotros que

somos cargos públicos tenemos que hacer esto, no me imagino

cómo están los ciudadanos y ciudadanas sin poder acceder a

muchísima información. Creemos que en el sector público

también hay redes clientelares y que es hora de emprender una

reforma valiente y efectiva para acabar con estos casos.

Muchas gracias.

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. Sr. Diputat, crec que vostè ha fet

un manifest en el qual ha mesclat moltes coses. Si parlam de

funció pública, parlam de funció pública, si parlam de càrrecs

polítics, parlam d’altres coses, però, en definitiva, el que m’ha

demanat, vostè m’ha demanat..., jo li ho diré, són 277 empleats

públics que són caps de departament i cossos especials

d’Advocacia i d’Intervenció, són els que cobren més que un

director general, que és el que vostè em demana.

Bé, després en relació amb tot el que ha dit, no entraré a

debatre-ho tot perquè crec que vostè ha fet un manifest en què

ha barrejat molts de temes, però crec que sí, que els empleats
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públics, tots han entrat amb oposició i no hi ha això que vostè

diu de portes giratòries perquè hi ha un sistema d’entrar a la

funció pública, una altra cosa és que haguem de modernitzar

determinats aspectes de la funció pública, introduir direcció

pública professional per a determinats llocs com puguin ser els

caps de departaments, caps de serveis, etc., i professionalitzar

l’Administració pública. En això, hi estic d’acord i crec que el

Govern hi està d’acord i vostès també, però crec que mesclar

tants de conceptes com ha volgut, crec que és una mica

demagògic també, no? 

Si parlam d’empleats públics, crec que els empleats públics

es mereixen la seva dignitat i el seu respecte, que darrere ja

sabem el que hi ha, que són els serveis públics i per tant, crec

que no cal entrar en aquest altre debat que vostè vol establir i

que jo també consider que... bé, que també els polítics han de

ser honests, han de guanyar un sou digne per la feina i la

responsabilitat que tenen, però que no té res a veure amb els

empleats públics que som aquí... que la pregunta era aquesta i

jo li contest al que vostè m’ha demanat i -repetesc-, són 277

empleats públics que són cap de departament, que és

l’estructura més elevada de les conselleries, que són els que

dirigeixen, dirigeixen o coneixen, molt bé com funciona una

conselleria i que els polítics o els directors generals, secretaris

generals ens hem de suportar en ells per fer la feina i després

els cossos especials d’Advocacia, que sabeu que defensen els

interessos de la comunitat autònoma, i els cossos d’Intervenció,

que vetllen per la legalitat de l’Administració i de tots els temes

de l’Administració, i crec que amb això està contestat.

Gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 8622/15, presentada pel

diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relativa a Reserva de la Biosfera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 8622/15, relativa a Reserva de

la Biosfera, que formula el diputat Sr. David Martínez i Pablo

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el

diputat Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i

senyors diputats de la cambra, treballadors i treballadores, l’illa

de Menorca fou declarada Reserva de la Biosfera per la

UNESCO a l’any 1993, fa 22 anys. Es va motivar aquesta

declaració per haver aconseguit un elevat grau de compatibilitat

entre el desenvolupament de les activitats econòmiques, el

consum de recursos i la conservació del patrimoni i d’un

paisatge que ha mantingut i continua mantenint avui una

qualitat excepcional. 

Menorca és un territori intensament humanitzat, amb un

paisatge rural molt ric, allotja una notable diversitat d’hàbitats

mediterranis on habiten espècies animals i plantes exclusives de

l’illa, algunes de les quals es troben en perill d’extinció.

“El model menorquí cap a la sostenibilitat, ni és un model

ni avança cap a la sostenibilitat”. Aquesta és la demolidora

conclusió de l’informe de l’Observatori Socioambiental de

Menorca (OSAM) de l’any 2012, en l’aniversari dels 20 anys

de la declaració de Menorca com a Reserva de la Biosfera.

Amb aquestes paraules, aquest informe fa patent el fracàs de les

accions iniciades des que Menorca és Reserva de la Biosfera i

que cap dels partits polítics no han sabut o no han pogut assolit

perquè Menorca sigui un exemple, tot el contrari.

Què passa a altres llocs on hi ha la mateixa situació? Bé,

podem trobar a les Canàries una situació ben diferent, on el

govern canari va finançar en 170.000 euros l’illa de La Palma

la Reserva de la Biosfera. A més de l’econòmic, hi ha un suport

administratiu en aquesta illa. 

És per açò que li demanem al Govern si té previst en els

pressuposts del 2016 una partida per impulsar la Reserva de la

Biosfera de Menorca?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Bon dia, presidenta, diputats. En els pressuposts

específicament no hi ha recollida la xifra concreta per a la

Reserva de la Biosfera. Bàsicament és responsabilitat de la

meva conselleria cuidar allò que és el nucli de reserva, el Parc

Natural des Grau. Allà sí que invertim, invertim en planificació

amb el grup que està a punt de finalitzar. També invertirem en

la planificació de la Xarxa Natura que afecta tota l’illa. Per

tant, un poc pactat amb el Consell de Menorca, però que vàrem

centrar els nostres esforços en dignificar l’espai natural des

Grau, nucli de Reserva de la Biosfera i colAlaborar amb la

difusió dels seus valors.

Per tant, des del Govern dins les línies ja previstes en el

pressupost general, si es fixa, cada espai natural protegit té en

el pressupost una assignació concreta, llevat del Parc Nacional

de Cabrera. Per tant, en línies generals dins els pressuposts hi

ha totes les inversions per a aquest parc.

No es preocupi, invertirem a Menorca i apostarem per

aquesta figura de protecció de la Reserva de la Biosfera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies per la seva resposta, Sr. Conseller. Sabem que des

del Govern balear s’estan fent esforços per invertir en espais

naturals que siguin competència directa de la Conselleria de

Medi Ambient, però estam parlant d’una inversió en estructura

i en funcionament per al consell insular perquè en concret la

Reserva de la Biosfera pugui tenir un funcionament perquè ara,

avui mateix, no pot tenir tot el reforçament administratiu i

públic que podria tenir.
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Hi ha preocupació dins Menorca per aquesta situació. Hi ha

gent que troba que aquesta etiqueta de Reserva de la Biosfera

és una etiqueta que és un paper mullat, que no arriba a cap port

i que podria servir per tenir millors infraestructures, millors

serveis i un suport a tota la gestió pública del medi ambient de

l’illa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Compartim la preocupació perquè les figures de protecció,

ja siguin espais naturals, reserves marines, declaracions de la

UNESCO, no siguin paper banyat. Per tant, hem de fer feina

perquè aquestes declaracions tenguin sentit per poder-les

gestionar i per poder-les conservar.

(...) una figura d’espais naturals protegits de paper, és a dir,

que el paper ho aguanta tot, però evidentment hem d’invertir i

hem de fer tot el possible, però també amb els mitjans de què

disposam.

I.5) Pregunta RGE núm. 8612/15, presentada per la

diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a Centre Bit Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 8612/15, relativa a Centre

Bit Menorca que formula la diputada Sra. Misericòrdia

Sugrañes i Barenys del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula la Sra. Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.

Tornem-hi una altra vegada, Sr. Barceló. A l’anterior

legislatura, aquesta diputada que li parla, es va esforçar i

aplicar a consciència per convèncer i fer veure al Govern, que

s’havia de deixar construir un edifici i cercar una via més

ràpida i eficaç com ha estat aquesta, l’adquisició d’un edifici,

que pogués complir amb les necessitats previstes i tingués un

ús immediat. Les raons, és que no hi quedava temps per

complir els terminis i posar en risc una inversió important i

estratègia per a Menorca.

L’altre dia, concretament el dia 20, es va portar a terme

l’adquisició d’un edifici a Alaior, on s’ubicarà el Centre Bit de

Menorca. Aquesta és una bona notícia perquè estic segura que

significarà un impuls important per a l’economia insular i jo

voldria agrair-li la rapidesa i diligència en què s’ha tancat

aquesta operació.

I ara sí que m’interessaria saber en quina quantitat s’ha

tancat aquesta inversió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Vicepresident Sr. Biel Barceló.

EL SR. V ICEPRESID EN T  I  C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies Sra. Sugrañes. Primer de

tot l’agraïment per la colAlaboració i l’interès de tothom, des del

Consell de Menorca, des de l’Ajuntament d’Alaior, des del

Govern, evidentment, perquè en tan poc temps hagi pogut ser

una realitat, efectivament, aquest centre Bit.

Quant al cost, com bé ha dit, la setmana passada es va fer

aquesta signatura i el cost total són 3,5 milions, concretament

3.550.900 euros, dels quals 1 milió es va pagar la setmana

passada, 1,5 milions abans de dia 30 de març i 1 milió més

abans del 30 de juny. A aquest preu s’hi ha d’afegir el cost de

notari, de registre, no hi ha ni IVA, ni impost de transmissions

patrimonials; i a més d’això, hi haurà també la part de

l’equipament de l’edifici que també es farà a compte de les

inversions estatutàries.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies. Bé, la segona pregunta era precisament el

que m’acaba de comentar, saber que ara tenim un edifici, però

que l’important era el seu contingut i que ens preocupava tenir

el continent i no el contingut.

Si efectivament els doblers que manquen per acabar...,

aquests doblers fins a 5,5 milions que era la inversió estatutària,

la pregunta era si es destinaran per dotar de contingut, perquè

clar, es necessitarà un gerent, es necessitarà impulsar aquest

projecte perquè si no, la viabilitat seria incerta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Barceló.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, el Centre Bit d’Alaior tendrà distints costos: uns ja de

funcionament que s’assumiran per part del Govern en

colAlaboració amb la resta d’institucions; i després,

efectivament el que diu vostè, de les instalAlacions i

subministraments per condicionar l’edifici, que en aquest

moment s’ha fet un primer pressupost entre cablejat,

informàtica, pannells, climatització i mobiliari de 200.000

euros.

Per tant, entre la compra, més totes les instalAlacions que

s’han fet, estam dient que de 5 milions d’euros, abans de finals
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d’any, podrem justificar dels 5 milions d’euros d’inversions

estatutàries que ens venien, podrem justificar aproximadament

4.250.000 euros. És ver que aquí hi ha una quantitat romanent

de 750.000 euros, que no dóna temps a gastar-la d’aquí a final

d’any, però, com sap, el Govern està en aquests moments

gestionant una negociació amb l’Estat, a la comissió bilateral

entre Estat i Illes Balears, per aconseguir precisament aquesta

pròrroga i això, si l’aconseguíssim, ens possibilitaria

efectivament, acabar de fer totes aquestes inversions.

En qualsevol dels casos, torn insistir en la important

colAlaboració que hi ha hagut i que hi ha d’haver en el futur per

al bon funcionament d’aquest Centre Bit d’Alaior, entre

ajuntament, entre consell i entre Govern, per tal que es

converteixi efectivament en aquest referent de la redefinició del

model econòmic, que passa -ho tenim ben clar- per les noves

tecnologies i per la innovació.

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 8624/15, presentada per la

diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relativa a recaptació d'imposts

municipals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 8624/15, relativa a recaptació

d’impostos municipals, que formula la diputada Sra. Marta

Maicas i Ortiz del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té

la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats,

senyores diputades, treballadors i treballadores de la cambra.

La figura del recaptador de les Illes Balears recorda els

contes de l’Edat Mitjana, o fins i tot de fades, que s’enriquien

recaptant impostos per al sobirà de torn. A dia d’avui i des de

fa 20 anys, aquest mateix recaptador fa increïblement el mateix

per al Govern. Solament a Balears i a Galícia hi ha encara

aquesta figura ancestral.

Com és lògic, a totes les comunitats autònomes és la pròpia

administració la que s’encarrega de recaptar, utilitzant els seus

propis funcionaris o mitjançant convenis amb l’Agència

Tributària estatal, depenent del Ministeri d’Economia. En

l’actualitat aquest càrrec l’ostenta Gabriel Alzamora, gràcies a

un concurs celebrat el 1988 i que no s’ha tornat treure públic.

I és que entre les seves tasques, a més de recaptar els tributs

que els ciutadans paguen de manera voluntària, per la qual cosa

s’embutxaca un 3% de cada rebut, es dedica a perseguir els que

no paguen, cobrant una comissió major, fins al 100%. Fins al

punt que té poders d’embargar nòmines, comptes bancaris i fins

i tot ordenar desnonaments. Aquest empresari es va embutxacar

almenys 18 milions d’euros dels impostos del Govern i dels 49

ajuntaments que tenen cedides a l’executiu aquestes tasques, i

això només a pagaments voluntaris.

Per tot l’indicat, des de Podem, en el nostre interès de la

millora en la gestió pública, l’empoderament de

l’administració, la transparència i el bé comú, plantegem la

següent pregunta: considera que el sistema actual de recaptació

d’impostos, municipals i no municipals, es correspon a un

govern que presumeix de transparència i bon govern?

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, li he de dir que ens

preocupa i ens ocupa la transparència, en aquest govern, i hi

estam treballant. Com vostè bé ha explicat, i també he de dir

que hauria de matisar alguna de les paraules que ha emprat,

perquè crec que la paraula embutxacar no és la correcta en

aquest cas, hi ha una figura de recaptador de la comunitat

autònoma, que és una figura que efectivament no és a totes les

comunitats autònomes però que no és un concurs, és una figura

com un registrador, és una espècie d’oposició, ho explic per si

no s’entén, i això fa que aquest senyor tengui la recaptació de

la comunitat autònoma i també evidentment la que els

municipis deleguen en la comunitat autònoma dels tributs

locals.

Nosaltres estam treballant per la transparència, això ho

saben i no ho negaré, i el que sí li puc dir en relació amb el que

diu és que la Sindicatura de Comptes ha emès unes

deficiències, unes esmenes tècniques sobre el contracte del

recaptador que nosaltres ara estam treballant per corregir i per

reflectir; bàsicament són que en els comptes anuals, o a les

memòries, en els comptes anuals de l’ATIB es reflecteixin totes

les entrades i sortides del sistema de recaptació, o sigui tots els

ingressos que provenen dels ajuntaments, els honoraris que

cobra el recaptador. Una altra cosa que es pot fer és revisar el

contracte, com vostè bé diu, però el sistema que ell està

cobrant, el 3%, que és un màxim en voluntària, i els

percentatges que hi ha en executiva, està a uns convenis

publicats al BOIB, és públic, i evidentment la paraula

embutxacar li he de dir que no és la correcta perquè ell està

cobrant uns honoraris per fer aquesta feina, i també he de posar

en valor que si ell no fes aquesta feina part de l’executiva, part

dels impostos dels ajuntaments no es cobrarien. 

Per tant al final els ajuntaments i l’administració pública

cobren molts més ingressos i generen molts més ingressos per

la feina que fa el recaptador, que pot ser aquesta figura o pot

ser una altra, podem discutir el model que ha de ser, però el que

està cobrant és per una feina. Una altra cosa és que puguem

revisar aquest contracte, no?, però tots els contractes que ell té

o que té la comunitat autònoma amb el recaptador estan

publicats en el BOIB i per tant complim també amb la

transparència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marta Maicas.
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LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bé, ho sent moltíssim però he de dir que això és

inadmissible i per tant instam el Govern a acabar de forma

immediata amb aquesta figura, així com correspon a un govern

de progrés, i per això volem un compromís per resoldre aquest

anacronisme.

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):

Bé, jo repetesc que ens preocupa i ens ocupa el tema de

transparència i el tema de millorar la gestió dels tributs, de la

recaptació dels tributs, i en això estam fent feina. Revisarem els

contractes amb el recaptador i, bé, estudiam, estam treballant

en el tema. Jo no tenc una resposta en aquest moment davant el

que em demana, però estam treballant en el tema i per millorar

i impulsar l’ATIB per millorar la gestió dels tributs en general.

Gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 8613/15, presentada per la

diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a aparell de radiologia a

Dalt Sant Joan.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE 8613/15, relativa a aparell de

radiologia a Dalt Sant Joan, que formula la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

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

Consellera, han estat moltes les informacions que sobre aquest

tema han aparegut als mitjans de comunicació de Menorca. Els

malalts i els metges, és a dir, els professionals que són a

primera línia del servei, ho demanen i ho reivindiquen com una

necessitat quotidiana. Deu saber vostè que Dalt Sant Joan, de

cobertura comarcal, abasta una àrea de 48.000 habitants. El cap

d’atenció de primària del centre calcula que la demanda del

servei de radiologia es pot quantificar en unes 2.000 citacions

que es produeixen a Maó, a Alaior, Sant Lluís i Es Castell. 

És cert, i m’ho dirà, que a la darrera legislatura es va

prescindir d’aquest servei, però també és cert, i rectificar és de

savis, que el mateix gerent reconeixia que aquell va ser un

error, que la demanda i l’utilitat estaven fora de dubte, i que es

tornaria a implantar.

Amb el canvi polític ara la pregunta és si finalment hi haurà,

sí o no, aparell de radiologia a Dalt Sant Joan. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyora diputada, l’aparell de

radiologia del centre de salut de Dalt Sant Joan en els darrers

quatre anys ha patit diverses avaries per valor de 35.000 euros.

El març va deixar de funcionar, no es va reparar, i és un equip

obsolet que ha generat queixes dels mateixos professionals per

la mala qualitat radiogràfica. 

Què hem fet nosaltres? Abans d’encarregar una nova

reparació hem fet un estudi, i el que valoram és que en els

darrers anys una, només una, de cada quatre radiografies és

urgent. Per altra banda vostè sap que l’Hospital Mateu Orfila

està a 1,4 quilòmetres d’aquest centre de salut, i l’Hospital

Mateu Orfila disposa d’equips d’alta resolució amb molta

millor qualitat radiològica. Per tant què hem fet?, des del passat

1 de novembre hem disposat un altre circuit, un nou circuit pel

qual se citen els pacients al centre de salut i s’envien

directament en aquell mateix moment a l’hospital; es fa la

radiografia i el metge tot d’una ho pot veure des de la seva

consulta d’atenció primària i resoldre el problema o el pacient

queda a l’hospital. 

Per tant de moment he de dir que no és una prioritat, de

moment, immediata invertir en aquest nou equip. Moltes

gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies. A veure, vostè diu, ha dit avui i tot el temps, que

per a vostè l’atenció primària és prioritària, que la salut no és

una despesa sinó una inversió, i jo li he de dir que els metges de

Dalt Sant Joan i a més a més el sindicat SIMEBAL reclamen,

insisteixen que per poder tractar correctament les urgències en

atenció primària es necessiten els mitjans de diagnòstic i

terapèutics. 

Destaquen també aquestes mancances a atenció primària

com una causa més de l’increment de la pressió que pateix el

servei d’urgències de l’Hospital Mateu Orfila. Hi ha constància

de reclamacions de pacients que han hagut d’esperar fins a sis

hores en una atenció suposadament d’urgència a l’estiu. Això

és fins i tot un risc elevadíssim. Per tant hauria de ser vostè

conseqüent amb les seves manifestacions en la seva

compareixença, que deia: “Per la meva part em comprometo a

considerar totes aquelles crítiques i observacions que em

puguin fer com una oportunitat de corregir o reorientar allò que

sigui necessari”. És el que demanem i esperen de nosaltres els

ciutadans, que són el centre de les actuacions. 

El nostre objectiu és tirar endavant accions i polítiques

encaminades a millorar la qualitat de vida de les persones i

millorar els nostres serveis sanitaris. Vostè té una oportunitat
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de fer bones i creïbles les seves manifestacions, repetesc, les

seves, perquè abans ha dit que vostè escolta, per de res no

serveix escoltar si després no es respon com volen els

ciutadans. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, cercam qualitat, eficiència i

sostenibilitat; ja li ho dic, a 1,4 quilòmetres disposam d’aparells

de radiologia d’alta tecnologia. Si els preocupés tant la

sostenibilitat del sistema sanitari haurien d’explicar jo crec que

moltes de les seves accions. 

Invertirem, invertim, augmentam el pressupost de l’àrea de

Menorca en 6 milions d’euros. Aquests 6 milions d’increment

de..., aquest 6%, perdó, d’increment del pressupost a l’àrea de

Menorca es destina a diferents accions, com per exemple crear

una residència de pacients i d’acompanyants, molt demanada

també per la població de Menorca. Invertim en llistes d’espera,

invertir a millorar atenció primària; ja ho comentat abans, són

15 milions per a tota la comunitat autònoma en millores, 9

milions per augmentar el nombre de professionals d’atenció

primària. És a dir, estam fent moltes coses, i jo crec que això és

ser conseqüent.

I també invertirem en infraestructures sanitàries, que per

cert en el seu poble, Alaior, que el deixarem perfecte, crec,

entre tots, teníem aprovat un centre de salut l’any 2011, que

vostè ho sap, amb terrenys adjudicats, un centre de salut molt

necessari per a la població d’Alaior, que no es va fer, i que

nosaltres tenim previst en aquesta legislatura fer.

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 8616/15, presentada per la

diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a esborrany d'estratègia

d'inclusió social.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE 8616/15, relativa a esborrany

d’estratègia d’inclusió social, 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. La pasada legislatura, y a

petición de la Plataforma del tercer sector, se constituye la

Mesa sectorial de coordinación con el tercer sector social de las

Islas Baleares; dentro de esta mesa se constituye, además, un

grupo de trabajo específico de inclusión social, con

representantes tanto de las entidades como de técnicos de la

conselleria. De este grupo de trabajo surge un borrador de

estrategia de inclusión social de las Islas Baleares, un borrador

que estaba prácticamente consensuado con el tercer sector y

que, finalizada la legislatura, no nos dio tiempo a poder aprobar

de forma oficial, pero el trabajo sí que queda ahí hecho.

Y en este sentido, nos gustaría preguntar al Govern si

piensan seguir trabajando con este borrador de estrategia de

inclusión social, que fue consensuado y trabajado con las

entidades y con los técnicos de la propia conselleria.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta, bon dia a tothom. Sí, Sra. Fernández,

en un 90% estam d’acord amb aquesta estratègia que hem

trobat com a proposta d’inclusió social, en un 90%. En

determinats temes crec que l’hem superada, com és el cas de la

renda social, que no l’incloïa aquesta estratègia d’inclusió.

En altres temes hem aplicat mesures concretes davant frases

genèriques com lluitar contra la pobresa, hem aplicat una cosa

concreta, una mesura concreta que és el Fons d’emergència a

les escoles.

Hem millorat alguns temes de gestió de determinades

prestacions que ja es feien, per exemple la Garantia juvenil que,

en tres anys de Partit Popular, només hi varen anar 300 i en

quatre mesos de Govern progressista anam ja per 1.400

persones.

Per tant, sí, en un 90% estam d’acord amb aquesta

estratègia d’inclusió social.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Simplemente decir que nos

alegramos de que en este 90% estén de acuerdo, y si desde

luego implementan medidas que la puedan mejorar, tendrán el

apoyo del Partido Popular.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Sí, Sra. Fernández, moltes gràcies. Li he explicat el 90%, li

explicaré també el 10% en què no estam d’acord.
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Ens ha sorprès que en aquesta estratègia d’inclusió social hi

hagués una proposta, una vegada més, de segregació, una

estratègia d’inclusió social hi hagués una proposta de

segregació. Aquest apartheid sanitari que va aplicar el Partit

Popular en sanitat, superat gràcies a la Conselleria de Salut la

qual ha tornat la targeta sanitària, ens hem trobat una proposta

per escrit d’apartheid social amb el tema de la renda mínima

d’inserció, que el Partit Popular volia eliminar a tots els

ciutadans de la nostra comunitat autònoma que no fossin

residents legals a la nostra comunitat autònoma.

Nosaltres, Sra. Fernández, treballarem per la cohesió no per

la segregació. Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 8625/15, presentada per la

diputada Sra. Montserrat Seijas i Patiño, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Fundació

Balear de la M emòria Democràtica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 8625/15, relativa a Fundació

Balear de la Memòria Democràtica, 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, señoras diputadas, señores

diputados, resto de personal de la cámara. El 13 de abril de

2012, señorías, el ejecutivo del Sr. Bauzá disolvió la Fundación

Balear de la Memoria Democrática. No tenemos muy claras las

razones que llevaron a la supresión de esta fundación y no

vemos razones que puedan justificar no querer subsanar el error

que, para nosotros, supuso la eliminación de la citada fundación

por parte del anterior Gobierno del PP.

Preferimos omitir la opinión que tenemos sobre la relación

que ha mantenido hasta el momento en sucesivas legislaturas en

ejecutivo balear con el régimen franquista, pero la podríamos

calificar, como mínimo, de anómala, ya que sólo basta darse un

paseo por Sa Faixina para constatar la tolerancia en el trato que

se ha dado a la dictadura franquista y a sus símbolos por parte

de las instituciones de las islas hasta el momento. Cito el caso

del monumento de Sa Faixina como claro ejemplo de

polarización ideológica sobre algo tan simple como los

símbolos de nuestro pasado, símbolos que se resisten a

adaptarse a la realidad y legislación vigente, símbolos que son

una minoría se esfuerzan en convertir en cruzada, símbolos

que, en realidad, a la mayoría de la ciudadanía le parecen

totalmente prescindibles.

Puede que quizás la existencia de un elemento como la

Fundación de la Memoria, de haberse constituido de forma

efectiva hace dos legislaturas y manteniéndose durante la

pasada, había podido evitar la polarización sobre el pasado que

se ha venido produciendo durante los últimos años. La

fundación debe realizar una labor didáctica sobre los elementos

más oscuros de nuestro pasado, limando esas diferencias

ideológicas que, en muchos casos, sólo obedecen a cálculos

electorales e intereses partidistas.

En este sentido, la sociedad ha avanzado hacia la

reconciliación, a pesar de los esfuerzos partidistas de algunas

minorías radicales que buscan el enfrentamiento social para que

no se produzca.

Por eso, formulamos la pregunta sobre si el Govern tiene

previsto reconstituir la Fundación Balear de la Memoria

Democrática, como instrumento para la paz, la reconciliación

social y el recuerdo para las víctimas de la dictadura franquista.

Y sobre todo, cómo, con qué medios y funciones se la dotaría,

ya que en este tema no podemos permitirnos más acciones

cosméticas o simplemente electoralistas.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Esperança Camps.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia, Sra. Seijas, bon dia a

tothom. Efectivament, la Fundació Balear de la Memòria

Democràtica va ser creada l’any 2010 i depenia en aquella

època de la Conselleria d’Afers Social de la qual era titular la

Sra. Fina Santiago, avui també consellera d’aquesta conselleria.

Efectivament, a l’any 2010 era un instrument, va ser un

instrument molt interessant, molt necessari, molt necessari en

aquella època; era l’eina que havia, justament com deia el seu

nom, havia de commemorar la memòria democràtica i havia de

conservar i donar a conèixer la memòria història, i ho va fer tot

açò. I posava èmfasi especial a fer conèixer els fets relacionats

amb la Guerra Civil i amb la repressió. Tenia moltes altres

funcions, importantíssimes, com ara la d’impulsar programes

de recerca, de conservació d’arxius, de béns immobles i de

béns mobles i va fer molta i moltíssima feina.

I, probablement, com vostè molt bé ha dit fa un moment,

probablement justament per tota aquesta bona feina que va fer

i tots aquests atributs i funcions que tenia destinats a fer surar

la veritat, i moltes altres coses que va fer, va molestar justament

el Sr. Bauzá, que la va dissoldre en un acte que vostè no ha

volgut qualificar, jo havia pensat que probablement era d’una

baixesa considerable en aquest cas, no? La va dissoldre i bé,

com el PP del Sr. Bauzá va dissoldre tants altres organismes i

òrgans de participació ciutadana i d’impuls democràtic, que li

eren sobreres.

Ara, des del Govern, treballam una altra vegada per posar

en marxa molts d’aquests serveis i posar-los al servei de la

ciutadania.

Ens ha preguntat si tornarem posar en marxa justament

aquesta fundació. La resposta és que, com vostè sap, açò no és

als acords del pacte de governabilitat, però sí que hi són dues

lleis, dues lleis que són molt importants i que, com vostè sap,

ja les hem posades en marxa, ja hem començat. I vostè pertany

a un grup en qual vostè hi ha fet feina, com és la llei de fosses,
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que és ja al Parlament, que a l’any 2016 començarà a treballar.

I açò és un reconeixement a la feina feta per aquesta fundació.

I a l’any 2016 també començarem a tramitar la llei de

memòria història. És a dir, de fosses, com vostè sap, hi ha

pressupostats, per a l’any 2016, 30.000 euros per començar a

treballar. La fundació va fer molta feina, va fer, per exemple,

el mapa de fosses, que l’haurem de posar en valor; haurem de

començar a mirar de quina manera es poden, com vostè ha dit

també, eliminar aquests elements que fan mal a la vista i a la

salut democràtica de totes les persones; haurem de dignificar...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

... -perdó- ... haurem de dignificar les fosses, sobretot que és el

que ara ens interessa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, loamos las

iniciativas legislativas que, en el marco de los acords pel canvi

se van a impulsar en esta legislatura, bueno, entre ellas, como

usted bien dice, la ley de fosas y la ley de memoria histórica, la

que nosotros estamos apoyando y empujando para que sea

realidad, pero consideramos que debe haber un instrumento

jurídico lo más independiente posible para impulsar dichas

leyes y que superen los posibles avatares que sufran las

consellerias por encima de los cambios de legislaturas.

Para nosotros, la Fundació Memoria Democrática, con una

dotación presupuestaria digna...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias.

I.10) Pregunta RGE núm. 8609/15, presentada per la

diputada Sra. María Antònia Sureda i Martí, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a negociació amb l’Assemblea Docent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 8609/15, relativa a negociació

amb l’Assemblea Docent, 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. El passat 30 de setembre, es va signar l’anomenat

acord marc amb els sindicats STEI i Comissions Obreres. Amb

aquest acord la vaga de docents quedava desconvocada per part

d’aquests dos sindicats, no obstant l’Assemblea de Docents en

va quedar al marge, diguem que per divergències amb la

conselleria.

La veu més forta dels professors reclamava, entre d’altres

punts, un veritable pla de xoc per fer front a les ràtios i a una

millora significativa pel que fa al suport educatiu d’atenció a la

diversitat. Dues condicions que, segons l’assemblea, no es

resolien de forma definitiva i satisfactòria amb l’acord marc. A

més, segons l’assemblea, el calendari de les negociacions no

estava pactat i això dificultava la presa de decisions, ja que són

un moviment participatiu i de consulta, 3.309 professors varen

votar en contra el seu acord marc, un 27% dels professors no hi

estava d’acord.

Així doncs, per què ha aturat el Govern el diàleg amb

l’Assemblea Docent després d’arribar a un acord amb els

sindicats STEI i Comissions Obreres?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta, senyores diputades i senyors

diputats. Sra. Sureda, de vegades tenc la sensació que El Pi és

a la processó o a la missa i repicant en temes d’educació, per

una part volen tota una sèrie de qüestions de ràtios, etcètera, i

per altra part no volen ni augmentar impostos, ni aprovar

pressupostos i ens hem de plantar a Madrid.

Miri, nosaltres tenim un respecte absolut a l’Assemblea de

Docents, ens hem reunit amb els comitès de vaga cinc vegades,

cinc vegades. A la Mesa sectorial, on hi ha representats els

sindicats que donen suport a l’assemblea, hi ha hagut sis meses

sectorials, tot això al marge de les reunions bilaterals amb

l’Assemblea de Docents i les xerrades individuals amb els seus

dirigents, per tant aquí hi ha un respecte absolut.

Nosaltres, quan arribam a un acord, el que fem és intentar

arribar a un sol acord, perquè arribar a dos acords distints seria

molt esquizofrènic, per tant nosaltres el que fem en aquests

moments és desenvolupar l’acord marc, que jo crec que és un

bon acord i, si ho mira amb deteniment, ho veurà perfectament,

i de qualque manera intentar, a partir d’aquell moment, que

dins la Mesa sectorial ho desenvolupem.

Per tant, des de la Conselleria d’Educació l’únic que fem és

ser coherents amb el que hem firmat. I nosaltres sí que tenim la

intenció de convocar l’Assemblea de Docents una altra vegada,

però no el seu comitè de vaga, una vaga que, en qualsevol cas,

és una vaga indefinida convocada que no es fa.
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I nosaltres pensam que les coses s’han de normalitzar. Però

ho torn repetir, nosaltres estam disposats a continuar parlant

amb l’Assemblea de Docents, però no com a comitè de vaga

sinó com a Assemblea de Docents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. María Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Repicam i anam a missa, maldament

siguem pocs i ens hem de plantar a Madrid. L’Assemblea de

Docents representa un gran nombre de professors, que,

juntament amb els sindicats, han lluitat durant quatre anys per

l’educació de les Balears. La darrera manifestació per

l’educació prop de 100.000 persones a totes les Illes. En

aquesta manifestació vostès hi participaren.

Amb això no dubtam que l’educació pública i de qualitat

sigui un dels objectius inalienables d’aquest govern, però

precisament per això no entenem per què les negociacions amb

una gran part del colAlectiu ha estat bloquejada.

Sr. March, després de signar l’acord amb els sindicats,

vostè va dir que cadascú és responsable dels seus fets i que no

entraria en aquest debat. Idò bé, aquest debat és el seu debat,

perquè vostè ara és el conseller d’Educació.

Dia 20 de juliol es va reunir el comitè de vaga, així com

marca la llei, abans de la Mesa sectorial. Divendres passat no

es va reunir aquest comitè de vaga i hauria d’haver estat així.

I el Govern de diàleg, el consens i transparència s’ha d’asseure

amb l’Assemblea i ha de reprendre les negociacions. Fa més

d’un mes que esperen una resposta en el tema de les votacions,

recordi que té una vaga sense desconvocar, però fins ara feia

les coses ben fetes. Continuï així i no es desviï.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Sureda, miri, nosaltres enguany, i ho repetiré perquè la

repetició és la base de l’aprenentatge, hem posat més de 380

professors, i això baixa ràtios. Vostè què es creu que realment

amb un curs podem baixar totes les ràtios? No. Per tant,

nosaltres treballam, treballam amb les ràtios, amb

infraestructures, atenció a la diversitat.

D’aquests professors, gairebé una part important és de

Secundària, però una part és d’atenció a la diversitat d’Infantil

i Primària.

Nosaltres som conscients del tema de les ràtios. I de

qualque manera a la darrera reunió de la Mesa sectorial

d’educació, legal i legítima, totalment, vaig anunciar que faríem

una comissió de treball dins la Mesa sectorial sobre el tema de

les ràtios.

Per tant, nosaltres som conscients, continuarem parlant, no

hem fet altra cosa que parlar i l’Assemblea Docent té les portes

obertes, però cadascú gestiona el seu temps de la seva manera

i cadascú ha de ser conscient de la seva responsabilitat.

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 8617/15, presentada pel

diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a ajuda al Consell de

Menorca per pagar la sentència de Cesgarden.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 8617/15, relativa a ajuda al

Consell de Menorca per pagar la sentència de Cesgarden, que

formula el diputat Juan Manuel Lafuente i Mir del Grup

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

Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

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

dia a tothom. En mayo de 2011, en la Sala de lo Contencioso

del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, dictaba

una llamativa sentencia en la que condenaba al Consell Insular

de Menorca al pago de una indemnización por responsabilidad

patrimonial que, entre principal e intereses, en su primer

apartado, alcanzaba cerca de 30 millones de euros, y que

supone hipotecar durante muchos años la situación económica

de la principal institución política de Menorca.

Y digo llamativa sentencia, porque en la defensa jurídica

del Consell, nombrada entonces por el Gobierno de izquierdas,

no se presentó ni se solicitó un informe pericial alternativo al

presentado por la parte demandante; no se cuestionó la

legitimidad de la parte demandante, que no era propietaria en

el momento de la aprobación del PTI, y se presentó de forma

defectuosa el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo

que supuso que la sentencia fue firme.

Y en el Pleno del Parlament, de 17 de marzo de este año, el

Grupo Socialista presentó una proposición no de ley, defendida

por el Sr. Pons, en que solicitaba al Govern, entonces, que

ayudase al Consell Insular de Menorca al pago de esta

indemnización. Contó el voto favorable del Grupo MÉS.

Por ello, preguntamos: ¿a cargo de qué partida y en qué

cuantía, para los presupuestos del año que viene, piensa el

Govern balear ayudar al consell insular a hacer frente a esta

indemnización?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Durant tota la passada

legislatura, Sr. Lafuente, vostè va ser conseller i va bloquejar

qualsevol iniciativa de suport del Govern al Consell de

Menorca per tal d’abordar la sentència de Cesgarden. Veig que

ara de sobte demostra interès i esper que sigui un interès

constructiu, amb ganes d’ajudar i de donar suport.

Sempre, sempre hem cregut en la necessitat d’abordar, des

de la colAlaboració entre les institucions, una sentència injusta

respecte de la qual el mateix Fiscal anticorrupció, en el seu

moment, com també tots els grups polítics, fins i tot el seu, van

reconèixer que es va enganar el consell i el jutge per tal

d’aconseguir una sentència favorable. De fet, vull recordar-li

que el mateix consell insular, per unanimitat de totes les forces

polítiques, ha decidit presentar una querella contra els

empresaris, per falsedat documental.

Davant de tot açò, quan açò succeïa, vostès van decidir que

el Govern no s’havia d’interessar ni havia de donar suport al

Consell de Menorca i que el que havia de fer era mirar cap a

una altra banda, i nosaltres vam creure que no, que el Govern

havia d’ajudar i que almanco hauria d’incrementar les

aportacions econòmiques per tal d’ajudar-lo.

I açò és el que hem fet. En aquests pressuposts que ja s’han

presentat, el Consell de Menorca rebrà del Govern 3.650.000

euros més que l’any passat, per a lliure disposició, hi ha un

increment d’un 10% més que l’any passat. Aquesta partida es

troba dins la secció 32, com vostè sap, un increment que

permetrà no només que el consell pugui donar i pugui tenir

recursos per fer front a aquesta sentència, sinó també per

impulsar altres polítiques que cregui convenient.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Pons, evidentemente

la pregunta es en ánimo positivo, en ánimo positivo de saber

qué piensa hacer el Govern y de controlar al Govern y sobre

todo de controlar sus promesas y sus compromisos. Porque en

marzo, hace precisamente ocho meses, usted, Sr. Pons, dijo que

no le cabía en la cabeza la posición de los diputados de

Menorca sobre esta cuestión y también dijo que sería un

compromiso para la próxima legislatura, textualmente dijo: “lo

que se presenta en esta proposición no de ley será un

compromiso para la próxima legislatura y será, en todo caso,

una presidenta quien lo tendrá que hacer”.

Y en la primera visita oficial de la Sra. Armengol a

Menorca, en el mes de julio, la Sra. Armengol, el titular de

prensa dice que “Armengol promete ayudar al consell en el

tema...

...distinta cuando están en el Gobierno, la realidad es que...

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies. Sr. Lafuente, veig que no ha discutit que hi

ha 3.600.000 euros més que l’any passat, veig que no ha

discutit que el Govern fa un increment respecte de l’any passat

d’un 10%, per tant, hi ha més recursos per al Consell de

Menorca, per a lliure disposició i per fer el que el consell trobi

què vol fer amb aquests recursos. 

Per tant, es posa de manifest una realitat: als pressuposts hi

ha més doblers i vostès no els hi varen posar. Aquesta és la

diferència, Sr. Lafuente. Creixem un 10% el Consell de

Menorca i la resta de consells insulars. Aquest és un

compromís fruit d’una decisió de govern que es correspon

efectivament amb un compromís, el d’ajudar el Consell de

Menorca perquè tengui més recursos, açò és el que hem fet i en

canvi és el que vostès no varen fer a la legislatura passada.

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 8615/15, presentada pel

diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a actuacions per evitar la

pèrdua de connectivitat amb la península.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 8615/15, relativa a actuacions

per evitar la pèrdua de connectivitat amb la península, 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:

Gràcies, Sra. Presidenta. En los..., hace muy pocos días

hemos tenido una noticia que va a perjudicar de manera muy

seria la conectividad de nuestras islas con la península

fundamentalmente y nos gustaría saber qué medidas concretas

y qué actuaciones piensa llevar a cabo el Gobierno para paliar

esa pérdida de conectividad.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller Joan Boned.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament, nosaltres

també estam preocupats per mantenir la connectivitat, la millor

possible, i a tal efecte hem tingut ja reunió amb el director

general d’Aviació Civil, hem convocat el Comitè de rutes dels

aeroports d’Eivissa i de Palma, estam també acordant reunions

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508615


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 17 / 24 de novembre de 2015 715

 

amb les diferents línies aèries que operen a Balears i finalment

en properes dates tendrem una reunió amb els responsables

d’Air Berlin al més alt nivell per mirar de trobar les solucions

que corresponen a aquesta connectivitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, como me imaginaba

que iba a contestar eso, no he tenido que esforzarme mucho en

preparar mi respuesta, simplemente he tenido que ir al Diario

de Sesiones y ver lo que el Sr. Barceló, hoy vicepresidente del

Gobierno, dijo al presidente Bauzá, le dijo: “muchas gracias,

ustedes han...”, “vostè m’ha contat la reacció immediata dels

primers dies, res més faltaria que el Govern no hagués fet

aquesta reacció immediata, però respecte del futur no m’ha

aclarit gaire cosa”.

Eso son palabras del Sr. Biel Barceló, lo que en febrero de

2012 era preocupación, consternación, indignación y urgencia

hoy se transforma en relajación, tranquilidad y parsimonia,

cómo cambia el cuento.

¿Sabe, Sr. Conseller, qué conexiones se van a perder?,

¿sabe las frecuencias que se pierden?, ¿sabe el aumento del

precio que va a resultar para los ciudadanos?, ¿tienen ustedes

un plan de contingencia?

Yo les pido, senyores consellers, los que estaban entonces

y los que están ahora que lo que era necesario y urgente en

febrero de 2012, hoy lo es más todavía, bastante más, porque

perder el hub d’Air Berlin con la península es lo peor que nos

puede pasar para la conectividad y no les veo nada nerviosos y

no le veo con los temas controlados.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Joan Boned.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gijón, vostè diu que no ens veu

a nosaltres gaire nerviosos, jo en canvi a vostè sí que el veig

nerviós, el veig nerviós i que perd una mica els papers i, com

acostuma, fa demagògia.

La pregunta que em faig és què persegueixen vostès amb

aquesta postura?, crear un cert alarmisme innecessari o...

(Remor de veus)

...creuen que val la pena treballar? Sap quina és la diferència,

Sr. Gijón?, sap quina és la diferència?, en aquell moment el seu

govern no va ser capaç de dir què era exactament el que havia

fet -què era exactament el que havia fet-, no va ser capaç de dir-

ho, jo li he relacionat les reunions que hem mantingut ja..., no,

no, no, exactament igual, no, Sr. Gijón.

Miri, sap quina és la seva...?, vostè ara vol donar la sensació

que amb la pèrdua del hub Air Berlin serà un desastre, deixarà

d’operar, això només afecta vuit rutes en concret, vuit rutes en

aquestes illes, i sap quina és la previsió per al proper exercici?,

sap quina és la previsió a l’Aeroport de Palma?, un increment

d’un 13% de passatgers nacionals, Sr. Gijón, un 13%

d’increment. 

No vagin fent vostès alarmisme, treballin realment pel toca,

si el mateix Air Berlin té previst, a més, compensar aquesta

situació i té previst d’alguna manera que la pèrdua d’aquestes

línies nacionals que a més -que a més, per la seva informació-

ja està sent compensada per altres companyies algunes de low

cost i altres que no són de low cost, però ja s’està fent i la

previsió, vostè sap que... o si no ho sap li ho explicaré jo, que

el proper 15 de gener és quan es prenen les decisions

d’adjudicació i autorització d’aquestes noves línies. 

Per tant, vostè, com que en sap tant, ja ha pensat aquí que

sap quins seran els problemes, sap quines seran les tarifes fins

i tot, vostè en sap molt. Vostè el que fa és inventar-s’ho tot. Fa

ficció pura i dura i vostè no sé si...

(Alguns aplaudiments)

...si arran d’algun problema que té vostè al seu partit, tal vegada

això el preocupa, i el du a fer...

(Remor de veus)

...demagògia en altres situacions en què no existeix tal

problema, preocupi’s del que és seu, Sr. Gijón, i no faci

alarmisme d’allò que no fa falta.

I.13) Pregunta RGE núm. 8620/15, presentada per la

diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a mesures d'emprenedoria

empresarial i ocupabilitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta RGE núm. 8620/15, relativa a mesures

d’emprenedoria empresarial i ocupabilitat , 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, el gran problema

con el que se encuentran los emprendedores y autónomos es,

además de una burocracia compleja y lenta, la gran cantidad de

costes fijos a los que tienen que hacer frente por trabajar: IAE,

cotización a la Seguridad Social fijo mensual mínimo de 300

euros, IRPF, IVA, dos impuestos que además han de pagar

trimestralmente y debido a su complejidad tienen que contratar

los servicios fijos de una gestoría con el agravante que el

autónomo tiene que pagar el IVA de facturas que ni siquiera ha

cobrado, -¡qué importante es que el Govern pague a los
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proveedores a treinta días como marca la ley!-, un canon de

agua elevado, unas tasas de RSU elevadas, IBI, etc. Un

ciudadano en paro que quiera emprender se pregunta si podrá

ganar lo suficiente como para poder pagar estos impuestos y

qué le quedará para el negocio y para su familia. 

Por otro lado, muchos autónomos y PYME que han

superado la crisis y no han cerrado sus negocios se encuentran

con una gran presión fiscal que impide que puedan ahorrar y

tener liquidez de su propio capital para pagar deudas, para

invertir en el negocio y para emplear.

Es el momento de quitar los palos a las ruedas y ahora

ustedes suben los impuestos autonómicos, las tasas y les van a

poner un impuesto para pernoctar en sus propias islas cuando

tengan que moverse por trabajo, el aumento del impuesto de

sucesiones va a destruir la empresa familiar en Baleares, que es

el 95%, este impuesto... hará que un porcentaje alto de las

propiedades agrarias, ganaderas o empresas familiares de

cualquier tipo tengan que ponerse en venta o disolverse al no

poder asumir el elevado impuesto de sucesiones, una empresa

por la que han trabajado toda una vida y han pagado con la

consiguiente pérdida de empleo.

Emprendedores y autónomos y PYME de Baleares

coinciden en que se deben reducir los impuestos para facilitar

el emprendimiento y que la empresa tenga liquidez propia para

poder invertir y emplear.

Por lo tanto, y refiriéndome a este tipo de empleo, al

empleo donde son los ciudadanos los generadores de riqueza y

bienestar y viendo que sus políticas están ahora justamente en

el polo opuesto a esta reclamación, pregunto: ¿qué medidas

tiene en marcha el Gobierno para mejorar el emprendimiento

empresarial y la empleabilidad de nuestra comunidad

autónoma?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Ballester, no estamos en el

polo opuesto a este tipo de políticas en ningún caso. Nosotros

el año que viene destinaremos más de 7 millones para apoyo al

emprendedor, para apoyo al pequeño comercio, para apoyo al

pequeño comerciante. Lo vamos hacer además con partidas de

fondos propios, incrementamos en más de 2 millones de euros

lo que se dedicaba en el pasado a las políticas de

emprendimiento, utilizaremos todos los servicios del IDI,

haremos que el servicio del IDI que hasta ahora era un servicio

gratuito, pero que después se derivaba a terceros a los que se

cobraba por esta ayuda pasará a ser internalizado y por tanto

llevaremos todo el tema directamente y gratuitamente.

El SOIB tiene una línea directamente sólo para apoyar a

autónomos y emprendedoria y seguiremos trabajando en todas

las líneas de apoyo a la emprendedoria, de apoyo al autónomo

desde las distintas direcciones generales, todas trabajan de

forma coordinada, desde el IDI, desde la Dirección General,

también, de Economía Social, Corporativismo, Trabajo

Autónomo y desde el SOIB. Para ello, pondremos los fondos

necesarios en circulación para el apoyo al emprendimiento y

para la generación de empleo. 

Por tanto, nada más lejos de la realidad de que este

gobierno no apoye a la pequeña empresa o al pequeño

comerciante o al pequeño autónomo. Creo que las

manifestaciones, además, realizadas por el pequeño autónomo

y, desde luego, por el sector comercial va muy lejos de lo que

hoy se está trasladando, lo que nos trasladan a nosotros es que

este gobierno sí está apoyando desde el primer momento al

comercio, sí está apoyando a los autónomos, sí está apoyando

al emprendimiento y lo seguirá haciendo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, Sr. Conseller, usted me habla quizás de los 370.000

euros que se han planificado para este 2016 y que están

tomados con pinzas, pero yo creo que una política de

empleabilidad para todo el tejido empresarial 370.000 euros a

repartir en créditos entre todo el tejido empresarial y los

emprendedores, me parece muy pobre. Creo que las políticas

tienen que ser políticas que afecten al cien por cien del tejido

empresarial y de los emprendedores y no solamente a unos

pocos privilegiados que han podido optar a esas ayudas.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

No sé la partida concreta a que se refiere porque la partida

es mucho mayor. Si usted ve toda la partida de diez fondos

dirigidos desde el SOIB, toda la partida importante en políticas

activas de empleo también van dirigidas a los autónomos y al

emprendimiento.

Nosotros lo que sí vamos a hacer es adoptar medidas para

todos, vamos a adoptar medidas para los autónomos, vamos a

adoptar medidas para las empresas, como usted también hace

referencia, a las grandes empresas facilitando la intermediación

y mejorando que ocupen a trabajadores de aquí. Vamos a hacer

un servicio específico de intermediación para las pimes, cuyo

uno de los mayores costes de personal es la selección de

personal y esa rotación de puestos de trabajo que conlleva. Por

tanto, haremos un servicio de intermediación específico para

pimes para ahorrar los costes de personal y además que

garantice la igualdad del acceso a todos los trabajadores. 

¿Sabe lo que nosotros no haremos y que ustedes yo creo

que deberían reflexionar? Es más precariedad en las
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condiciones de trabajo. Si su grupo parlamentario, si su grupo

político pensase en la influencia, por ejemplo, del contracto

único en Baleares, hoy no estaríamos hablando de este tipo de

medidas. Ustedes reflexionen sobre cuál es el modelo laboral

que están planteando en esta comunidad autónoma porque lo

que traería es mayor precariedad, mayor rotación laboral y

hacer que los indefinidos de esta comunidad autónoma pasasen

a ser todos temporales con salarios mucho más bajos y

despidos mucho más gratuitos, que es lo que pide su grupo

parlamentario. Piense en todos, piense en los autónomos,

piense en los grupos, piense en las empresas, pero también

piense en los trabajadores. 

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 8610/15, presentada pel

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

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

connectivitat aèria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 8610/15, relativa a

connectivitat aèria, que formula el diputat Sr. Jaume Font i

Barceló, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.

Presidenta del Govern, hi havia el dubte de retirar la pregunta

després de la pregunta que es feia també, pel Sr. Gijón, al

conseller, però després de la picabaralla que hi ha hagut, i que

ens imaginàvem, veim que l’havíem de mantenir. 

El pròxim mes de gener i març de l’any que ve Air Berlín

deixarà de tenir connexions a les Illes Balears amb Sevilla,

Alacant, València, Eivissa, Bilbao, Jerez i Portugal. S’ha de dir

que tenim un problema on molts de treballadors qualificats

quedaran sense feina o els oferiran anar-se’n a fora. Perdem

connectivitat, especialment en els mesos de temporada baixa,

perdem connexions amb els països d’Europa central i preveiem

nosaltres una pujada dels bitllets d’avió. Vull dir també que

sobretot ja no serà per als que volen venir que els costarà més

sinó els que volem anar des de Menorca, des d’Eivissa, des de

Mallorca, des de Formentera a un altre lloc, pujarà. Sap què

costa avui a una persona anar a Bilbao a passar el Nadal, amb

la  subvenció del 50%? Li costa 400 euros. 

Dit això, què pensen fer? Hi ha qualque pla elaborat de com

actuar per no perdre aquesta connectivitat? Perquè això és un

fet i no hi poden fer res vostès i sabem que estan preocupats.

Vostè em dirà.

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. Sr. Jaume Font. Sens dubte

aquesta decisió d’Air Berlin no és una bona notícia per a les

Illes Balears, crec que això ho compartim tots i totes, i el

Govern ha actuat des del minut u des de les tres conselleries

afectades, des de la Conselleria d’Ordenació Territorial, que

explicava abans el conseller Joan Boned, des de la Conselleria

i Vicepresidència de Turisme i des de la Conselleria de Treball,

tres conselleries per posar solució al buit que deixa Air Berlin

en la connectivitat, però el primer que hem de fer és ser

rigorosos i dimensionar exactament aquest buit que deixa Air

Berlin. 

Ni vostè ni jo no volem crear cap alarma entre la ciutadania

amb la sensació que ens quedam sense vols a la península; en

les connexions nacionals parlam de la quarta companyia aèria

per volum de passatgers a Mallorca i la cinquena a Eivissa, per

tant, hem d’acotar aquest problema en la seva justa mesura.

Així i tot Air Berlin preveu un increment d’un 9% de transport

de passatgers internacionals, fet que compensa la baixada en

vols de trànsit nacional, del hub, i permetrà que aquesta

companyia mantengui el seu paper com a primera companyia

a l’aeroport de Palma.

Una informació més que crec important, no s’ha perdut cap

inversió pública a les inversions realitzades per AENA en el

mòdul C de l’aeroport, aquest mòdul C no es tanca ni és d’ús

exclusiu d’Air Berlin. AENA no contempla cap tancament de

les instalAlacions del mòdul C, sinó tot el contrari, per al major

ús per la demanda prevista. I l’anunci d’aquest hivern respecte

de l’hivern que ve és que augmentaran un 10% els vols.

Així i tot, però, Sr. Font, tenim un problema que hem

d’intentar resoldre entre tots amb les competències que té el

Govern de les Illes Balears, que són poquetes en aquest tema,

i si el PP ens ajudàs amb el Govern estatal, aniria fantàstic. El

Govern de les Illes des del minut u hem fet la feina que li deia,

des de la Conselleria de Treball parlant amb el comitè

d’empresa, que ja ens hem reunit, i efectivament hi ha 30 llocs

en perill dels 150 d’Air Berlin; des de la Conselleria de

Turisme s’han reunit amb l’empresa per veure exactament

quines rutes es podrien perdre i com podem influir perquè no

es perdin; i des d’Ordenació Territorial amb l’aviació civil i ja

hi ha una reunió planificada amb el Comitè de Rutes. El que

més ens preocupa és el trànsit entre illes i per això la nostra

aposta clara de govern és la tarifa plana.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.

Presidenta, efectivament, la meva pregunta, la nostra pregunta

anava per les dues darreres paraules, tarifa plana. És a dir,

aprofitem els ciutadans de Balears el moment, no tenc cap

dubte que Turisme, Treball i Transport estan fent la feina que
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toca i al costat dels treballadors que poden perdre la feina i

cercant alternatives, no em tenc cap dubte. 

Jo vull la Conselleria d’Hisenda implicada aquí, nosaltres

volem la Conselleria d’Hisenda. Els pressuposts que aprovarem

no duen cap partida per a tarifa plana, sabem que ho hauria de

pagar tot Madrid, però si no demostram als madrilenys que

nosaltres també hi creim i que hi volem posar doblers, ni

menorquins, ni eivissencs, ni formenterers maldament siguin

pocs, marcar el camí, difícilment creuran en nosaltres,

difícilment creuran en nosaltres. Nosaltres hauríem de fer en el

pressupost un petit esforç de començar a marcar aquest camí,

perquè a Madrid “se’n fumen un puro” que nosaltres quedem

sense connectivitat, “se’n fumen un puro” fa trenta-vuit anys.

És imprescindible demostrar, és imprescindible demostrar

que feim una implicació dels nostres sous perquè realment

Madrid també la faci i no perdre aquesta connectivitat i aquesta

tarifa plana de 30 euros, o de 31, o 32, o 33, o 29, no és un

problema de 2 o 3 euros amunt o avall, es vegi que el Govern

també hi vol participar perquè realment puguem donar solució

a Menorca, a Eivissa, a l’illa de Formentera que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... va cap a Eivissa... És aquest compromís que cercam,

presidenta, no és altre.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Té la paraula la presidenta del Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Sí, Sra. Presidenta. Aquest és un compromís del Govern que

presidesc, gràcies als acords pel canvi, i li puc anunciar que a

la Comissió de Finançament Bilateral prevista per dia 30 de

novembre, hem demanat la inclusió d’un tema específic a

l’ordre del dia sobre la tarifa plana interinsular, que és una

necessitat real dels ciutadans. Aquest govern la batallarà i

necessitam la força de tots els grups parlamentaris per

continuar-ho batallant.

Moltes gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 8618/15, presentada per la

diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a ampliació dels horaris

d'obertura de les unitats bàsiques de salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE núm. 8618/15, relativa a

ampliació dels horaris d’obertura de les unitats bàsiques de

salut, que formula la Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, la

setmana passada l’Assemblea de Professionals d’Atenció

Primària en les seves conclusions recullen termes com absència

de diàleg, absència de consens, imposició, manca de

compromís i confiança o oportunisme electoralista. Ja li vaig

demanar la setmana passada a veure com obririen aquests

centres de salut i em va dir que ho estaven treballant des del

diàleg i el consens, i això és fals, de fet els va rebre als

coordinadors d’Atenció Primària la Sra. Consellera després de

la pregunta d’aquesta diputada. No tornin a utilitzar els

mateixos arguments quant a urgències, quant a qualitat

assistencial, perquè són falsos i així hi ha els estudis que ho

demostren.

Què passarà, Sra. Armengol, amb les unitats bàsiques?

Diuen els professionals que si no tenen els recursos per cobrir

els centres base molt manco en tendran per a les unitats

bàsiques. Com les obrirà? Farà pobles de primera i pobles de

segona? Quins criteris seguirà? En té cap de criteri, 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. Sra. Prohens, dues setmanes

seguides demanant-me la mateixa pregunta, bé, què no ha

entès? Què no ha entès? Aquest govern té molt clar que la salut

és un dret de ciutadania que el volem universal i gratuït.  Per

això l’hem tornada universal, hem retornat la targeta als

ciutadans als quals vostès varen llevar aquest dret, i ara la

volem accessible i assequible per als ciutadans d’aquestes illes.

Perquè un ciutadà pugui amb garanties tenir accés a

l’atenció primària els centres de salut han d’estar oberts els

capvespres, com estaven sempre fins que el 2012 al Sr. Bauzá,

via imposició, se li va ocórrer tancar els centres de salut

l’horabaixa. Bé, idò nosaltres retornam aquest dret, feim

l’atenció sanitària més accessible i respectam per damunt de tot

els drets dels ciutadans.

Em pot contestar una pregunta? Per què una persona

d’aquestes illes que fa feina el matí no ha de tenir dret a tenir

el centre de salut per anar-hi el capvespre? Em pot contestar

això?, i potser tal vegada entendrem alguna cosa. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. El que no entenen els ciutadans, no

jo, són les seves mentides i la seva supèrbia i les seves

imposicions, això és el que no entenen els ciutadans. 
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Miri, Sra. Presidenta, deia la consellera: “Tornar a obrir els

centres de salut l’horabaixa no és una mesura que costi doblers,

és una mesura que volem fer amb consens i amb diàleg i no

volem que sigui d’una manera impositiva. A partir de l’1 de

novembre es posa aquest tema en marxa, ho volem fer amb els

professionals”. Això ho deia la seva consellera, consellera que

va desautoritzar vostè la setmana passada en reconèixer que

tendrà un cost de 9 milions d’euros aquesta ampliació

d’aquestes horaris, consellera que a més és desautoritzada dia

sí i dia també amb els seus fets i pels mateixos professionals. 

Sra. Presidenta, això és una mala notícia. Si la Sra.

Consellera no està capacitada per fer front a aquest conflicte

posi’s vostè al front, no permeti una vaga d’atenció primària,

això és una mala notícia per a tots que no vol ningú. És cert,

Sra. Presidenta, com publicava un mitjà, que els professionals

estan rebent pressions per dimitir? És cert que es demana

obediència i submissió als que manifesten malestar? Si això és

cert ho hauria d’explicar i, si no, ho hauria de desmentir perquè

són acusacions molt greus.

Sra. Presidenta, deixi de pensar en les eleccions del proper

dia 20 de desembre, deixi de governar des de la imposició. Si

creu realment en les persones pensi en la qualitat assistencial

que mereixen aquestes persones i en la colAlaboració amb uns

professionals que se senten menyspreats pel seu govern. Ja que

els agrada tant, reflexionin, repensin-s’ho i decideixin amb

humilitat. Està en les seves mans aturar aquest conflicte.

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. Jo estic estupefacta, Sra. Prohens,

amb vostè; qui l’ha vista i qui la veu. Vostè sap de quina

legislatura venim, en aquesta comunitat autònoma? Es va

preocupar dels retalls de drets als professionals de tota

l’administració pública, també als sanitaris, quan no se’ls

substituïa per malaltia? Per això hi ha 9 milions d’euros, perquè

se substituirà la gent que no pugui anar a fer feina, clar que sí

que ho farà aquest govern, i per això augmentam en capítol 1.

Es va preocupar dels professionals quan se’ls va tirar al carrer?,

en varen acomiadar 1.300, de professionals sanitaris; no

canviar-los l’horari, al carrer els varen tirar! Es va preocupar...

(Alguns aplaudiments)

...quan varen... quan varen augmentar les llistes d’espera de

forma absolutament exponencial per als ciutadans que havien

de patir la malaltia i no eren tractats? Es va preocupar quan

varen tancar els centres de salut i tots els professionals, perquè

deu entitats varen fer un comunitat duríssim contra el govern,

no hi estaven d’acord? Fins i tot varen pensar un moment

tancar hospitals públics, Sra. Prohens. Venim d’això, venim

d’això!

I dia 24 de maig els ciutadans majoritàriament varen votar

partits d’esquerres i aquest govern, amb el suport parlamentari

de Podem, que vol complir la paraula donada i vol estar a

l’altura de les exigències i les expectatives que vàrem crear, i

una de les expectatives sens dubte és un canvi radical en la

política sanitària, amb una aposta per l’atenció primària, sense

cap dubte, amb una aposta pel retorn del dret a la salut

universal, amb una resposta per tornar l’accessibilitat al sistema

de salut. I vol que li digui una cosa, Sra. Prohens?, que una de

les coses de què estic més orgullosa és d’aquesta decisió que

hem pres en salut.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 7889/15, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la

Llei agrària.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

InterpelAlació RGE 7889/15, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a modificació de la Llei agrària.

Té la paraula, pel Grup Parlamentari Popular, el Sr. Gabriel

Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i molt bon dia. Sr.

Conseller, bé el motiu de fer aqueixa interpelAlació és perquè

venim escoltant i llegint tota una sèrie de coses aquests darrers

mesos, ja, relacionades amb el fet que es vol modificar la Llei

agrària, i no arribam a saber on es vol modificar ni per què, no

acabam de baixar a concretar les coses. Aleshores crec que és

molt necessari, ja si està tan clar, si en el pacte de

governabilitat és tan important, com quan es parla de

sostenibilitat del territori, idò revisió dels articles més

desreguladors de la Llei agrària, idò jo crec que és important

fer-ne debat, és a dir, no trobar-se amb un paper ja damunt la

taula, que tots sabem com funciona ja això: quan tens un paper

damunt la taula és perquè ja hi ha decisions preses i molt

poques vegades es canvien.

Un poc la filosofia que hi ha hagut, o almenys la que jo he

intentat dur quan he tengut la seva responsabilitat, ha estat,

abans de..., és a dir, quan hem hagut de fer el primer esborrany

ja ha estat amb un consens màxim amb les organitzacions que

estaven afectades, en aquest cas amb les organitzacions

agràries. Per tant crec que si s’ha d’envestir una possible

modificació aniria molt bé fer això.

El sector no sap absolutament res, és a dir, hi ha

obscurantisme total i absolut en aquests moments quant a la

modificació, a la hipotètica modificació de la Llei agrària, i

vostè ho sap, conseller, igual que ho sé jo, que no se’ls ha dit

absolutament res quant al que es vol modificar, i això que li ho

han demanat, però vostè el més que els ha dit és que tenguin

confiança en vostè i que ja veurem què passa.
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El problema quin és, conseller? El problema és que la

modificació no la fa vostè, la fa el conseller que seu devora

vostè, i el conseller que seu devora vostè ve del PSIB-PSOE i

no té la mateixa sensibilitat agrària que tenen per exemple

vostès dins el Grup MÉS, això ja ho vàrem veure quan hi va

haver el debat de la Llei agrària. Des del PSIB-PSOE hi ha

hagut massa vegades una visió urbanita i urbanística del món

de fora vila, i hi torna a ser, amb la persona que està en aquests

moments dirigint la reforma de la seva llei agrària. Vostè es pot

trobar, conseller, que un li farà les feines brutes i vostè rebrà les

llosques, i això tampoc no estaria bé, no seria just. Per tant crec

que és un moment d’estar tots plegats i sobretot crec que vostè

el que ha de fer, conseller, i té aqueixa obligació, és estar

devora el sector i cercar les millors coses perquè aqueix sector

perduri.

Jo crec que això ho tenim clar, tots volem que perduri,

conseller, però aquí tenim -com a vegades parlam d’ecologistes

de saló- aquí tenim pagesos de saló, o gent que parla de la

pagesia, i no ho dic per vostè, Sr. Conseller, però sí que ho dic

per gent d’aquesta cambra, que parla de pagesia i no sap ben bé

què du entre mans, que qualque pic potser va sembrar una

tomatiguera dins un cossiol de ca seva al balcó i ja es creu que

pot parlar amb una desimboltura impressionant i amb una

convicció tremenda de com ha d’anar aquesta agricultura. I

això molesta, i molesta al sector professional. Aqueixa pagesia

d’espardenyes de roda d’auto i calçons amb bufes, conseller, no

és la del segle XXI; aquí hi ha gent que va viure i parla molt

que els seus avantpassats eren pagesos, i de veres que no ho dic

per vós, conseller, perquè jo sé que el seu padrí també ho era

i vostè m’ho ha dit qualque vegada i tal, però no ho dic per vós,

ho dic per altra gent que n’ha parlat moltes vegades, i jo els sol

dir que una cosa és que tenguin parents que ho eren i una altra

cosa és viure dins la pagesia a dia d’avui, i si hem de garantir

la continuïtat de la pagesia només ho podem fer donant-los els

instruments necessaris perquè es defensin, uns instruments que

han d’estar equilibrats, que això és l’esperit que té aquesta llei.

La llei té un esperit de defensar la pagesia des d’una visió

equilibrada, però també superant tota una sèrie de problemes,

d’entrebancs que s’han anat posant durant els anys.

Superar corralets de funcionaris és un dels objectius també

que té aqueixa llei, conseller, corralets d’alguns grans i alts

funcionaris d’aqueixa comunitat autònoma que estan

acostumats que els vagin a besar l’anell i a prendre decisions a

vegades molt subjectives, i sé que vós precisament, en una de

les contestacions a organitzacions agràries, heu dit que el que

voleu és evitar això, que un funcionari actuï de forma

subjectiva. Nosaltres també, però també ha passat, eh? Jo,

conseller, vós sabeu que venc d’aquest sector. En aqueixa

anterior legislatura, en la qual jo era conseller, encara n’he

vistes, de coses d’aquestes, eh? He vist denegar una inversió

d’una indústria agrària, i a un quilòmetre d’allà mateix l’he

vista autoritzar, una altra dins un municipi de devora. Això ja

existeix, i nosaltres el que pretenem, o el que preteníem amb

aquesta llei, és que les coses que es puguin fer s’han de poder

fer i s’han de fer aviat, i les que no es puguin fer no es poden

fer. 

Però l’activitat agrària s’ha de poder fer pertot, perquè si no

ens cau el territori, ens cau el medi ambient, ens cau el paisatge

i ens cau tot. I perquè es pugui fer precisament aquesta

activitat, se li han de donar facilitats. Aquesta Llei agrària -em

sap greu perquè l’han deixat quasi més tot sol que la una, tanta

sort que tenim la consellera que si hem de menester una

aspirina ens la donarà, però...

(Algunes rialles)

... està demostrat que a aquest govern la pagesia, conseller, li

importa un pebre! Li importa un pebre amb el pressupost i

també amb això. Però és igual, conseller, a mi m’ho deien

també quan em deixaven tot sol, aquell que parla tant ara m’ho

deia també, ens ho deien, que ens deixaven tots solets aquí...

(Alguns aplaudiments)

Bé, això no té importància. Aquesta intervenció, conseller,

té l’objectiu de saber on vol tocar aquesta Llei agrària i té un

altre objectiu, i és dir-vos que defensant el sector a nosaltres

també ens hi trobareu, defensant el sector. I crec que no ens

hem d’equivocar, aquesta Llei agrària vol facilitar al màxim la

feina dels pagesos, vol donar-los instruments, cap ajuda ni una.

Jo record debats amb el Sr. Marc Pons que demanava un pla

lleter dins la Llei agrària i li deia al Sr. Marc Pons, no sabem

ben bé de què anam, la Llei agrària no és això, això són altres

herbes. I no sé si n’hi ha demanat cap, conseller, perquè a mi

me’n demanava cada setmana de plans per defensar el sector

lleter de Menorca. Ara ja se n’ha oblidat el Sr. Marc Pons,

perquè té altres curolles.

Aquesta llei és una llei que protegeix els recursos naturals,

conseller, el medi ambient i el territori, maldament ho vulguin

veure d’una altra manera. I el gran debat d’aquí és a veure on

atures. Això és com unes noces, conseller, no sé si ho heu

viscut mai, però on atur els convidats, atur en els nebots, els

cosins, els fills de cosins, etc. I aquí és on atures la llei, perquè

la llei vol donar moltes facilitats, però vol evitar que

determinats aprofitats s’aprofitin de la pagesia i dels pagesos,

que això ens ha passat massa sovint. I a posta hi ha la figura de

l’explotació agrària preferent. L’explotació agrària preferent,

l’explotació agrària preferent han de ser com a mínim

professionals, o bé que visquin només d’això o que tenguin la

cura d’una determinada extensió del territori. Conseller, a la

gent que ens ajuda a cuidar el territori, nosaltres li hem de

donar almenys facilitats perquè pugui dur endavant

determinades actuacions.

Per tant, estam davant una llei que nosaltres pensàvem que

estava bastant tancada. Crec que..., de vegades llegesc coses,

conseller, crec que molta gent que parla no l’ha llegida, no

l’han llegida i alguns no l’han entesa. La darrera que m’ha

arribat a mi fa poc, és que podem llevar uns sestadors i

transformar-los en un agroturisme. I jo la veritat és que...,

article 104.2, us ho dic per si ho voleu apuntar, per si us ho

tornen demanar. És impossible, és que aquí ho diu claríssim

que no. Nosaltres vàrem cercar amb gent que hi entén molt de

tot això, les màximes coses per evitar que aprofitats venguessin

i fessin mal precisament als pagesos. Estic segur que no ho hem

aconseguit al cent per cent, conseller, però aquí el que hem

d’aclarir és si feim una llei que dugui un tap de tal magnitud

que no pugui passar ningú, o si deixam una llei que se’n puguin

aprofitar un 95%, que faran les coses bé i aquest 2, 3 o 5% que
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ho facin malament, com deia aquell, els “corremos a gorrazos”

jurídicament. En això ens hi trobarà també. 

Aquí tenim normativa de disciplina urbanística des de fa

molts d’anys, no importa fer-ne més de normativa, conseller.

Sap què és allò que hem de fer? Fer-la complir, fer-la complir

i han passat tots els partits polítics per dins el Consell Insular

de Mallorca, hi han passat tots i seguim tenint que no s’aplica

la disciplina urbanística com s’hauria d’aplicar. No importa fer-

ne de nova, basta aplicar el que hi ha. 

I en aquest cas el mateix, si hi ha els controls normals i

corrents i un que no és pagès se vol aprofitar i vol fer veure que

realment ho és, escolti, sap que ha d’aguantar aquí 5 anys fent

explotació i té moltes maneres d’estrènyer-los en allò que fa

mal sempre, que és la butxaca. En té moltes de maneres i dins

aquesta llei també hi són.

Per tant, conseller, jo el que us deman és, em podeu

concretar i no em digueu els aspectes desreguladors, perquè si

em deis això, em fugiu per les bardisses i no aclarirem res,

perquè els aspectes desreguladors a mi m’agradaria que em

diguéssiu -si que les subvencionau ara a les bardisses, eh?-, el

que m’agradaria és que em diguéssiu és, aquest article no ens

va bé perquè ens pot passar això, aquest altre tampoc, o em

digueu quines són les circumstàncies que veieu vosaltres que

ens preocupen tant i que desregulen tant. Jo l’he viscuda la

confrontació entre tècnics del Govern i tècnics del consell. Allò

que no pot ser conseller és que un senyor que vol fer una

tafona, el tenguin dos anys i mig o tres per acabar de donar-li

el permís. Això no pot ser, conseller!, o una bodega, darrere

aquesta tafona hi ha oliveres, darrere la bodega hi ha vinyes, i

jo crec que tenim la responsabilitat, tots, d’aconseguir que això

es mantengui.

Franz Fiscler, que era un comissari europeu, deia entre

altres coses, “la ecología sólo es posible con economía”, que

allò que no és sostenible econòmicament no ho serà tampoc

ecològicament. Hem d’aconseguir que hi hagi economia dins el

sector agrari suficient per mantenir-se i això ens durà a

mantenir el territori, ens durà a mantenir el paisatge i ens durà

també a dignificar la professió de la pagesia, que això pareix

també que a alguns els molesta.

Només acab dient que aquesta llei no parla d’habitatges i,

de fet, diu precisament que a través d’aquesta llei no se’n pot

fer cap ni un, d’habitatge. Ho va deixar molt clar precisament

perquè no es poguessin fer demagògies. I tot el que són

activitats complementàries només es poden fer dins

edificacions existents, no se’n pot fer cap de nova. No es pot

fer amb aquesta llei cap construcció nova que no es pogués

fer..., li pos el 2002 perquè és quan hi va haver el decret del seu

assessor actual avui i anterior conseller d’Agricultura, Mateu

Morro. Tot allò que es podia fer el 2002 es pot fer en aquests

moments, però no es pot fer ni un metre quadrat més. I si no és

així, digui’m on és i en això sense cap dubte estam disposats a

posar tots els frens necessaris als aprofitats o als que se’n

vulguin aprofitar, però hi han de poder entrar també els pagesos

que necessiten més economia per poder-se defensar i viure o

malviure dins la pagesia.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la

direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Té la paraula el representant

del Govern el conseller Vicenç Vidal per un temps de deu

minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Bon dia a tothom. És un plaer per a mi avui, Sr. Company,

que em doni l’oportunitat de parlar de temes seriosos, de temes

profunds i de temes que ens preocupen. I em centraré allà

mateix, sense medi no hi haurà activitat econòmica. Ja sé que

és un poc pedant, però vostè ha dit que l’important és conservar

el nostre sòl rústic, en el nostre sòl hi ha un desenvolupament

d’activitat agrària i no banalitzar-lo, no treure els pagesos del

nostre sòl agrari. Hem de protegir el nostre sòl agrari. Aquesta

és la vocació d’aquest govern i és la vocació que ens inspirarà

la reforma de la Llei agrària.

Ens marcam vuit objectius, Sr. Company: recuperar la visió

de conjunt, defensar el sòl rústic per a l’activitat agrària,

reconèixer el sector primari com un sector estratègic, conservar

el paisatge, complementar la llei i impulsar el seu

desenvolupament, el diàleg entre institucions, el respecte als

ajuntaments i als consells; evitar perjudicar el sector agrari,

generant activitats que els expulsin del sòl agrari, el sòl que

està pensat per a la seva activitat; i a més, Sr. Company, no

podem admetre que els que no han fet bé les coses se’n duguin

el premi, no podem permetre que els que han fet ilAlegalitats

capitalitzin la ilAlegalitat, que és el que permet la seva norma.

L’objectiu 1, recuperar la visió de conjunt. Vostè, Sr.

Company, s’ha passat pel forro -i perdoni per l’expressió-, tot

el que és el coneixement, l’urbanisme i tot el que és la

planificació, una cascada de planejament objectiu d’ordenació

del territori, la LOU que vostè mateix va redactar, la Llei

turística; és a dir, del general el concret, no, vostè ha fet del

concret al general, creant un caos a l’ordenament jurídic que,

per tant, genera inestabilitat jurídica i genera confusió. Això és

un objectiu, aquesta visió de conjunt és molt important. Jo crec

que és important que tenguem aquesta visió, aquesta visió de

tot el nostre sòl agrari, tot el sòl rústic, i vostè va renunciar a

regularitzar-ho, a fer l’ordenament. Tenia l’eina que era la LOU

per introduir tota la regulació del sòl rústic i introduir tots els

aspectes agraris que no s’havien introduït fins el moment, que

amb això jo reconec que hi havia un buit. Per tant, proposarem

recuperar aquesta visió de conjunt, aquesta visió que totes les

normes no xoquin entre ells. Com dic, l’objectiu clar és

defensar el sòl rústic per a l’activitat agrària, l’activitat que li

és natural al sòl rústic. Ja està bé de potenciar els valors que

expulsen l’activitat agrària del sòl. Ja està bé de potenciar els

habitatges. Ja està bé de famosos magatzems agrícoles. És a dir,

anam cap un sòl rústic que podrà encabir més de 270.000

habitatges, no, Sr. Company, no podem permetre això, no ho

podem permetre, hem de protegir el sòl rústic com un bé escàs

que hem de gestionar. Hem d’entendre que és un patrimoni

limitadíssim i, per tant, hem d’intentar que no es banalitzi, que
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no s’aprofiti per a altres activitats que no sigui l’activitat

agrària, les activitats complementàries.

Evidentment hem de reconèixer que el sector primari és un

sector estratègic, un sector estratègic per a la nostra economia

perquè genera treball per a la nostra gent i també per al nostre

territori i, és més, és el que subministra els nostres aliments de

qualitat. I, per tant, l’hem de cuidar i hem de fer front a les

amenaces exteriors i al fet que els ha duit a la crisi. Per això és

ver que necessitam un instrument, és necessària una llei agrària.

I estic d’acord, i he defensat una llei agrària que posi en valor

els professionals, sí, Sr. Company, els professionals. En això

ens hi trobarem, hem de defensar els professionals del sector

agrari. Per tant, aprofitarem el que em serveixi de la Llei

agrària, és un punt de partida evidentment. 

En l’objectiu de la Llei agrària, a l’article 6 hi estam

totalment d’acord, però el volem desenvolupar, evidentment

que s’han de transposar les activitats complementàries, que hem

de tenir activitats complementàries i generar rendes,

complementàries, o sigui, no substitutòries, no hem de convertir

els nostres pagesos en jardiners, és a dir, no hem de fer un hotel

i, per tant, per poder fer l’hotel posam els nostres pagesos a

sembrar com a jardiners, no, jo no vull jardiners, vull pagesos,

Sr. Company.

No hem entrat a regular al sól rústic, Sr. Company, va

perdre una gran oportunitat d’incorporar els valors agraris a la

Llei del sòl, els va abandonar, per a vostè el sòl rústic només va

existir en aquella norma per regularitzar habitatges ilAlegals.

Si em permet també, li he de dir que hem de conservar el

nostre paisatge, un paisatge viu, un paisatge on l’activitat

agrària el marca, un paisatge on el sòl rústic, activitats

ramaderes, la seva activitat agrícola marquen el perfil i

marquen el que és i per tant, no l’hem de banalitzar amb

activitats turístics, amb activitats industrials que puguin ser

impròpies, activitats complementàries sí, i les activitats

industrials que se’n vagin als polígons.

Hem de fer també mesures d’inclusió, mesures d’integració

paisatgística, Sr. Company, no tot el sòl rústic és igual,

evidentment hi ha sòl rústic comú, ara ja hi ha sòl rústic

protegit, evidentment no és el mateix, Sr. Company, una

infraestructura segons on, per tant s’han de prendre mesures

paisatgístiques, en això crec que estarà d’acord amb mi.

A més, hem de complementar la seva llei agrària, Sr.

Company, si m’escolta... estaria bé, i hem d’impulsar el seu

desplegament. Evidentment, Sr. Company, volem i donam

suport a la venda directa, però no crear al sòl rústic

supermercats donats a fer; volem un impuls al catàleg

d’aliments tradicionals que demà es reuneix..., si li interessa

demà es reuneix i comencen ja a fer feina, el logotip per a la

venda directa també ja està en marxa, en els agrocompromisos

també s’hi fa feina i el pla de formació, que és una cosa que

vostè tal vegada no va voler desenvolupar, també ho estam

desenvolupant amb els sindicats i ara estam demanant

formació. Evidentment, vostè va anar a desenvolupar les

agroturístiques, va ser l’únic que va desenvolupar de la llei

agrària, però li quedaven moltes coses, el banc de terres, per

exemple, això hagués estat una gran iniciativa que esperàvem

que un home com vostè hagués desenvolupat. 

És més, també incorporarem temes de mitjanies que per a

vostès no existeixen en aquesta llei i pel tema del sector

artesanal, que el cita, però després no en fa cap altra previsió.

El diàleg entre les institucions, Sr. Company, l’objectiu sí

és d’aquesta revisió. No pot ser, es nota que vostè no ve de la

política local, aquesta falta de respecte als ajuntaments, als

consells, a la singularitat, Sr. Company, passar per damunt les

institucions que estan més prop del poble, no pot ser. És veritat

que hi ha d’haver diàleg, no, no..., sí, Sr. Company, es va

presentar la normativa agrària, l’hem d’introduir, l’hem

d’incorporar al dret urbanístic, estic d’acord amb vostè que li

falta aquesta visió agrària, l’hem d’introduir, el que no podem

fer és passar per damunt de qualsevol manera. És més, volem

activitat agrària al sòl rústic, no volem que ens la substitueixin.

Sr. Company, han entrat 153 expedients ara mateix d’acord

amb la seva normativa, 30 magatzems agrícoles, evidentment

estaré amb vostè que haurem de seguir que aquests magatzems

agrícoles siguin pel que s’han demanat, magatzems agrícoles,

de les famoses casetes d’eines crec que tots en començam a

estar bastant cansats. Evidentment, haurem d’aplicar la

disciplina.

Com deia, els agroturismes a la Llei turística, no pot ser

obrir dues vies, confrontació entre dues normes. El que volem

és, evidentment, la pagesia com a activitat complementària ha

de poder desenvolupar les agroestades, ha de poder

desenvolupar els refugis, ha de poder..., en això estam d’acord,

Sr. Company, però no per (...) paràmetres, no per fer

pseudohotels en sòl rústic, no, això... hi ha la via dels

agroturismes, si li hem de dir una altra cosa, si ho hem de

modificar dins la Llei turística evidentment.

Li ho dic jo, hem d’“agraritzar” la nostra normativa, no

destruir el sistema normatiu. És més, els informes, per exemple,

és el que deia vostè, Sr. Company, hem d’apurar, volem que les

(...) siguin pel que fa falta. Sí, Sr. Company, volem una tafona,

però volem una tafona per fer oli, no la volem perquè després

es converteixi en altres coses, volem la legalitat d’aquesta

tafona, els edificis que es reconverteixen, com vostè dia, no, no

preveuen cap increment de sòl, evidentment, però volem que es

desenvolupin aquestes activitats complementàries dins edificis

legals, és important, és una precisió, Sr. Company, és veritat

que no creixen, però en cap moment no es demana la legalitat

dels edificis on es fa aquest canvi d’ús.

Volem establir tractaments diferenciats, no és el mateix com

li deia segons quines  categories de sòl rústic que segons quines

altres i evidentment s’ha de fer amb transparència. El que

volem és: si es va una exoneració perquè fa falta, perquè és

justificada, perquè cal, evidentment que s’ha de fer, però s’ha

de fer amb llum, amb transparència, que les institucions

sàpiguen que s’està fent i amb uns criteris clars i objectius.

Sr. Company, el que no pot ser, i sota cap concepte, és que

els que ho han fet malament, a aquells que han fet ilAlegalitats

després els donem un premi, els donem el valor afegit

d’aquestes ilAlegalitat. Amb aquestes amnisties en l’àmbit
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urbanístic sempre es sap que una amnistia l’únic que fa és

generar més ilAlegalitats per després capitalitzar-les.

Per tant, Sr. Company, amb totes (....) normatives ha

impulsat unes legalitzacions que no podem admetre.

Evidentment, a potenciar l’ús agrari, hi serem; en pressupost,

Sr. Company, deixi de fer demagògia, hi ha el pressupost

necessari per tirar endavant les polítiques de la meva

conselleria; i, evidentment, tot el Govern està compromès en

l’agricultura, tot el Govern està compromès en medi ambient i

tot el Govern està compromès a estar al costat dels nostres

pagesos.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. Temps de rèplica... l’autor de la

interpelAlació el Sr. Company per un temps de cinc minuts.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies. Definitivament, Sr. Conseller, no s’ha llegit

la llei, l’article 98, banc de terres, és que hi és, no, la té aquí,

però no se l’ha llegida, venir aquí i no saber el que diu és

bastant greu per a un conseller que en teoria l’ha de defensar,

article 98, si ho vol seguir apuntant i el vol cercar, banc de

terres, que és una de les coses que m’ha dit que no hi havia.

Conseller, no..., home!, quan la vàrem aprovar la llei?, sap

què podem fer?, deixi’m el lloc i jo encara haciendo de tripas

corazón...

(Remor de veus)

...vendré i li desenvoluparé jo, pot cobrar vostè, Sr. Conseller,

ja li faré la feina jo, és que vostè està governant!, fa mig any

que governa i, què vol que li faci?, què vol que li faci?,

m’entén? Vostè el que ha de fer és: no vol que hi hagi trulls,

parli amb el Sr. Negueruela que li enviï 200 inspectors

d’aquells que té que se’n van per tot i fan net...

(Rialles)

...i posi’s a comprovar a veure què passa, això és el que ha de

fer, comprovar, però, conseller, el tema que vostè no l’ha

llegida, és que només m’ha parlat d’habitatges i a més confon

el que és una amnistia amb el que és una altra cosa. 

Miri, Sr. Conseller, i vull veure què fareu, digui’m vostè,

conseller, què farà amb un habitatge de més de vuit anys que ni

vostè ni ningú no el pot tombar, a veure què vol fer, vol que

estigui allà, així, endavant, aquí li hem de pagar tots, i no estic

d’acord: aquests habitatges no haurien d’existir, estic d’acord

amb vostè, no haurien d’existir.  Les casetes d’eines famoses

tampoc, vinga, disciplina urbanística, tomi-les, mare de Déu, on

són aquests xulos aquí?, a torejar, què vol dir?, a torejar de bon

de veres, tomi’les totes, no li diré que no a cap ni una, no li diré

que no a cap ni una, sí que li diré que no a algunes coses de les

quals em parla. 

Les ilAlegalitats on... a veure, conseller, fa quaranta anys es

feien granges de porcs, sestadors, etc., i no és que siguin

ilAlegals, estan que estan alAlegals, com ho feim per legalitzar

ara això?, no em digui que no perquè n’hi ha un grapat i els hi

puc dur quasi totes, com ho farà vostè? Per tant, no estan en

una situació legal, es varen fer així com es feien en aquell

temps i ara no hi ha manera de posar-les així com toca. Si vostè

vol ajudar algunes d’aquestes instalAlacions, haurà de fer el que

jo li he dit.

I en la venta directa, sense cap dubte, ara, és de traca que

em parli del seu pla de formació, conseller!, el vaig muntar jo!,

és que vostè m’està venent tot el que li vaig deixar jo muntat,

què és això que no hi havia pla de formació l’any passat i l’altre

i l’altre?, per favor, Sr. Conseller!, si estava dins el PDR, és el

pla de formació de les OPA i de les cooperatives... i dels

consells insulars que els hi vaig ficar. Per tant, no em parli... jo

li puc deixar, podem deixar... li puc deixar un poc de marge,

però no em toqui massa els oremus perquè si no li hauré de dir

la veritat de les coses.

I no vull entrar al pressupost, conseller, el domin bastant bé,

el seu pressupost, bastant, perquè jo l’he patit i vostè el que ha

d’entendre, conseller, és que li estic fent una defensa, després

m’ha de convidar a fer un cafetet allà dalt, perquè li ho estic

defensant. Jo ho sé el que és per a vostè barallar-se amb el que

té devora contra tots, contra aquesta senyora que no hi és ara

tampoc, perquè és la que no té doblers suficients per donar-vos

tot el que heu de menester. Jo ho he viscut. Jo ho sé el que és.

Per tant, jo venc aquí a defensar-li-ho i veurà que amb el que li

he fet jo d’esmenes el que faig és no tocar-li ni un xavo dels

seus, eh?, només deman que n’hi tornin, que n’hi donin més.

I les activitats complementàries, jo li ho vaig dir, el seu

padrí seguiria avui amb aquesta llei agrària traginant llenya, no

s’hauria dedicat a la construcció com s’hi va haver de dedicar

per guanyar doblers i perquè vostè tengués una carrera, que és

normal que ho facin, és que els pagesos d’avui dia que no

poden viure se’n van, per què?, perquè si tens fills els vols

donar carrera, els vols donar el millor que tenguis, però aquesta

llei agrària et diu: tu pots fer activitats complementàries mentre

siguis pagès a títol principal i això vol dir viure de la pagesia,

això és el que diu aquesta llei, conseller, i si perds aquesta

condició, ho diu, si perds aquesta condició tu no pots fer

activitat complementària, aquí després ve el control, conseller,

i és que entre tots, i jo vull venir amb vós allà on sigui a dir-ho,

això, perquè el que no vull, conseller, sabeu què és?, que no

deixin fer una instalAlació a un pagès amb l’excusa que això hi

ha gent que ho transforma en una caseta d’eines, idò no senyor,

tomi-la, tomi-la. 

Jo vaig agafar fa molts d’anys un senyor, que avui per

desgràcia és dins la presó, però que era conseller de Territori,

per desgràcia o pel que sigui, perquè l’han jutjat i està dins la

presó, un conseller... no, no és per desgràcia, és perquè

efectivament hi és, però bé, vaja, això sempre és una desgràcia

originada pel que sigui, però vaja, no crec que vostè estigui tan

content i tal, ens agradaria a tots que no hi hagués passat res de

tot això, però jo ja li vaig dir, tomi-ho, una suposada caseta

d’eines, que era un xalet de tres parells de nassos amb la típica

foto de palla a dins i dues cabres, conseller, si això ja, ja...

n’hem vistes moltes d’aquestes.
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Idò miri, el que jo no li puc admetre és que aturin les

inversions dels pagesos amb aquesta excusa, el que han de fer

és tomar aquella casa, això han de fer. I en això crec que també

ens hi trobarem. 

Activitats industrials en els polígons, sap què passa amb

aquells funcionaris que li he dit? Hi ha una norma, la norma

aquesta del consell insular, que diu que el que no sigui

imprescindible d’estar fora vila ha d’estar en els polígons

industrials. Val, val, però és que algun d’aquests ilAluminats,

per tocar els nassos, deia, això pot estar en el polígon... clar,

que hi poden estar dins el polígon, tot, uns sestadors, una granja

de porc, tot hi pot estar, no és imprescindible que hi hagi

d’estar fora vila, però hi ha coses que han d’estar dins l’entorn

de fora vila. Aquí és on a mi m’agradaria que lluitàssim. 

No ho entengui com una crítica, jo vull discutir, discrepar

amb vostè per dir, on punyetes és el problema? I si hi ha

problemes, ei!, li vull dir, conseller, aquí ens vàrem equivocar,

ho hem de modificar, i sense cap dubte vull donar tot el

possible als pagesos i als ramaders perquè ho necessiten i a la

vegada vull aturar tot el possible als que es vulguin beneficiar.

És el que vostè m’ha dit. En això, jo venc. 

Moltes gràcies, conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Temps de contrarèplica. Per

part del Govern, el Sr. Vidal, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sr. Company, els corruptes l’únic camí que tenen és la

presó, qui ho fa malament ho ha de pagar, així de clar, la

corrupció no és admissible. 

(Alguns aplaudiments)

És així, és així. Hem vengut a defensar la pagesia, en això

ens hi trobarem, Sr. Company, al costat del pagès, dignificant

el seu ofici, això és el que ens ocupa, pel que farem feina, pel

que no dormirem, i esper que vostè tampoc, i estiguin per això,

per això hi estam, però evidentment han deixat portes obertes,

Sr. Company, segons on, li mostrarem les portes i entendrà que

no ho faré aquí enmig perquè després les he de poder tancar. 

El lloc, el lloc és meu, Sr. Company, ja sé que li faria

ilAlusió continuar sent és... ara sé que aspira a un altre lloc i per

això vostè no ha d’emprar la pagesia, ja sé que aspira ara a

intentar ser el president del Partit Popular i ara s’entretindrà

amb els temes agraris per poder-se lluir...

(Alguns aplaudiments)

... em pareix bé, em pareix bé, Sr. Company, però li deman una

cosa, no emprem la pagesia per fer campanya i empri altres

temes per fer oposició i colAlabori amb la pagesia, si de ver tant

li preocupa.

Aspectes urbanístics, Sr. Company, sí, tot el temps he parlat

d’aspectes urbanístics, perquè en els temes agraris estam

d’acord, és això el problema, el problema és que no varen

aprofitar els instruments, que eren els alous, per introduir els

aspectes agraris. 

A la Directiva d’Ordenació del Territori, Sr. Company, els

va complicar, tan complicat li era dir activitat agrària un 1,

admès, i clar, va començar a posar nombres i a complicar la

cosa per intentar disfressar les complementàries. Sr. Company,

vull dir que hi ha coses que les hem de simplificar i ho hem

d’intentar fer i crec que ens entendrem, simplificar sí, però

tampoc no hem de ser tan simples que ens colin gols. Aquesta

és la filosofia. 

Evidentment, hem de cercar aquestes possibles febleses i

esforçar, tota norma sempre es pot millorar i tota norma sempre

ha de ser un repte millorable, però a més, hi ha alguna finestra

que hem deixat tan grossa que, clar, per allà passa qualsevol

cosa. Hem d’anar en compte amb aquestes.

Les ilAlegalitats, Sr. Company, crec que li faré un curset de

dret urbanístic, si em permet la llicència, és a dir, les

edificacions construïdes abans que hi hagués la Llei del sòl eren

legals, perquè no hi havia la Llei del sòl, per tant, és a dir, es

poden legalitzar, hi ha un procediment dins l’urbanisme ja fet

per a això, no tenen cap problema aquestes, Sr. Company. 

És a dir, no alAludeixi vostè la LEN perquè la LEN no

marca la legalitat, la LEN marca que en un moment donat

canvia la normativa, però no marca que el que hi havia abans

de la LEN sigui legal o no, ho marca la Llei del sòl, la seva

legalitat, si varen seguir els tràmits o no. 

Fet aquest incís, el Pla de Formació, li he dit, Sr. Company,

l’Estratègia Balear de Formació és un dels temes que em

preocupa i que vull desenvolupar a la Llei agrària, no li he dit

que hagi previst jo la norma, Déu me’n guard d’haver fet aquest

norma. Jo la defensaré, les parts positives, però les parts que no

són positives no tendré cap dubte, de forma participada i

dialogant, de mirar d’aturar-la. Crec que el sector estarà

d’acord i que vostè també estarà d’acord quan ho anem fent.

Amb el PDR, Sr. Company, també es va aprovar aquesta

setmana passada, ja tenim el PDR, ja feim feina amb

microplans plurianuals i, és a dir, perquè vostè sap que va fer

una carta els reis mags, però tranquil que la seva carta escrita

als reis mags jo m’encarregaré que sigui una realitat per als

pagesos. No es preocupi, Sr. Company, en aquest tema. 

Defensa dels pressuposts, sí que els defensam els

pressuposts, però els pressuposts s’han de gestionar i hem de

poder fer les partides i hem de mirar el que vostè va executar

i el que no va executar. Evidentment, el meu pressupost serà

per complir perquè els pagesos tenguin tot allò que es

mereixen, tot allò que necessiten, no es preocupi, però sí

exercirem tota l’execució necessària perquè els pressuposts

siguin reals, no com altres.

Evidentment, activitats complementàries sí, evidentment,

però no volem que després es patrimonialitzi, què passa quan

s’abandona l’activitat agrària? Què passa amb aquell edifici
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que queda fora d’ordenació? Què passa amb aquest edifici, Sr.

Company? Com ho hem de fer? I li posaré un exemple concret,

ja que vostè em deia, l’altre dia un informe, un pagès amb una

finca llogada on es romp la parcelAla mínima, Sr. Company, la

parcelAla mínima, el més bàsic que hem de defensar, per a

l’activitat agrària la fragmentació del sòl destrueix que es pugui

fer l’activitat agrària, i vostè em permet que dins una parcelAla
que no compleix els requisits mínims podia fer una nova

edificació un pagès que l’ha llogada per dos anys. Això s’ha

d’evitar, Sr. Company, i això la seva normativa ara mateix ho

permet...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... que un vengui, jo llogui a un pagès i li digui, escolta, lloga

aquella finqueta que no compleix la parcelAla mínima i podré

fer el casetó, ja el tenim, ja seguim amb aquesta troca. 

Sr. Company, no hem d’anar per aquesta línia, hem d’anar

per la línia de defensar el sòl rústic per a la nostra activitat

agrària. 

Evidentment, Sr. Company, l’activitat complementària, la

seva transformació, ha de tenir lloc dins el sòl agrari. No en

tenc cap dubte, no es preocupi. No importa preocupar i alarmar,

tranquils, les inversions que siguin per a la pagesia es faran, el

que sigui especulació aquest conseller tendrà cura que no sigui

una realitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. 

IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió

d'Assumptes Institucionals de la Proposició de llei RGE

núm. 5970/15, presentada pels Grups Parlamentaris

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem

Illes Balears, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de

desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears.

Passam al punt tercer de l’ordre del dia d’avui que

consisteix en el debat i la votació del dictamen de la Comissió

d’Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei

RGE núm. 5970/15, dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS

per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, de

modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, RGE núm. 7451,

7452 i 7455/15, té la paraula l’Hble. Sr. Joan Font, per un

temps de quinze minuts. Jaume Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. No és el

primer que em diu Joan i hi ha algú que em diu Biel, sempre

m’he donat per alAludit, cap problema. 

Bé, El Pi manté tres esmenes vives, en vàrem presentar sis,

el Sr. Melià en ponència en el seu debat i en les converses amb

vostès va ser possible incorporar-ne tres i mantenim aquestes

tres. Em volia dirigir, sense voler obrir un torn incidental, al Sr.

Jarabo que ahir deia que era una indecència tenir un director de

tal, Sr. Jarabo, no és una indecència, el que és una indecència,

tal vegada, és que nosaltres ens posarem d’acord després de sis

mesos que fa avui després les eleccions. A partir d’aquí si hem

d’actuar amb responsabilitat tots, hi hem d’actuar, perquè fer

focs artificials ens pot dur que ens podem cremar. 

Volem arreglar un problema a IB3, no?, això ho tenim clar

tots, això ens demanam. Nosaltres pensam que valia més creure

en allò que es va acordar en aquella interpelAlació i després com

a conseqüència una moció on demanàvem que es creàs... ho

vàrem dir en comissió i vostès ens varen fer una esmena dient

que el Consell Assessor se constituís, ens varen proposar que

en lloc de crear una ponència dins la comissió fos el Consell

Assessor de Radiotelevisió que creàs, estudiàs el nou model,

vàrem acceptar això i nosaltres a partir que acceptam que hi ha

d’haver un grup de professionals que representen tots els espais

que es poden veure involucrats dins el sector, valdria més

deixar que aquesta gent digués com ha de ser el model i una

vegada que aquesta gent sortís en el termini, que al final varen

ser sis mesos en lloc d’un any com nosaltres demanàvem, que

supòs que en aquest cas nosaltres anàvem equivocats -ho

accept- i que en sis mesos era millor, que esperar aquests sis

mesos ja que havíem esperat cinc, perquè això fa... passa aviat

el temps, fa un mes, i a partir que hi hagués aquesta resolució

decidir, en base al que dirien aquests professionals, com havia

de ser el model. 

Però vostès varen veure oportú fer aquest canvi ara

d’aquesta llei, llei que ja està modificada quatre vegades, i

segurament, després que acabin les conclusions del grup de

professionals que en parlaran al llarg d’aquests mesos que

vénen, que esper que es puguin nomenar un dia d’aquests, com

més aviat, ja les persones, dones i homes que hi han estar, sé

que s’hi està fent feina, potser haurem de venir encara amb una

altra modificació.

Per això El Pi el que plantejava eren esmenes que

modificassin el mínim per poder funcionar a fi que hi hagi

marge perquè aquests professionals realment puguin dir per on

hem d’anar, perquè o en sortim d’una vegada per totes amb

aquests professionals o haurem de llevar la televisió, perquè si

no cada partit quan vendrà aquí capgirarà la televisió i això és

malmenar la gent.

Dit això, això és una reforma per desbloquejar la situació de

la manca de direcció a ràdio i televisió, és a dir, no

desbloquejar res més. Nosaltres, El Pi d’aquí, fa un mes i mig

a una pregunta que vàrem fer a la consellera, a vostè no li

quedava més remei -o no sé si era en comissió, em pens que era

a la compareixença de la comissió- a vostè no li quedava més

remei que prorrogar amb CBM els informatius per a l’any que

ve, amb la qual cosa ens n’anam a febrer del 2017 amb els

informatius prorrogats. És a dir, si hi hagués hagut voluntat

important..., seria més una indecència... dir que vull

internalitzar i no faig res per fer-ho durant sis mesos, que donar

compliment a una llei. Aquesta és la història. Al final la política

és coherència; si no és coherència t’equivoques; jo m’he

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505970
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505970
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507451
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507452
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507455
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equivocat més d’una vegada. Has de ser coherent. Per mor

d’això amb 54 anys no em vull tornar a equivocar, amb la qual

cosa la coherència és que hem forçat una situació i és

complicadíssima.

La veritat és que, dit això, aquesta situació un poc

surrealista, creim que és necessari desbloquejar-ho,

desbloquejar-ho i així podem arribar, amb aquesta quarta

reforma de la llei, a..., que tampoc no ens deixa amb molt bona

imatge a tots, és a dir, jo crec que qualcú ens pegarà una

renyada i crec que el millor és callar i acotar el cap en aquestes

qüestions. I vàrem dir nosaltres (...) que no era bo parlar de

mitjans de comunicació propis, diguéssim mitjans de

comunicació públics, perdó, abans d’unes eleccions, que també

se n’havia de parlar després, i va estar molt bé això perquè

vàrem anar a IB3 dia 29 de setembre, que és el dia que hi hem

anat, i un treballador diu “està molt bé que parleu d’IB3 no tan

sols abans de les eleccions, sinó que en parleu també després de

les eleccions”, però jo dic, El Pi diu que en tornam parlar abans

de les eleccions, perquè estam parlant una altra vegada abans

de les eleccions. Si no hi hagués eleccions supòs que també en

parlaríem perquè hi hem de donar solució, però, clar, hi ha gent

que ens veu que només en parlam quan hi ha eleccions, i els

polítics ens haurem de llevar això de damunt i veure què s’ha

de fer. 

Professionalment ha de ser una televisió plural, independent

i que sortim tots, perquè ara si un vol mirar..., i els ho diu un

membre d’un partit que tenia vetada la nostra imatge a la

televisió la legislatura passada, però vetada, m’ho han contat

els treballadors, vull dir, amics potents d’allà dins, i fa devers

catorze vegades que ho dic i no n’ha sortit cap, a dir que no,

perquè passen pena que digui qui és, de ràdio i de televisió, de

ràdio i de televisió. Per això som els més interessats en el fet

que sigui plural, i sabem perfectament que tenim només tres

diputats, que tenim 34.000 vots i entenem perfectament que qui

en té 90 en té tres vegades més que nosaltres, és a dir, ho tenim

bo d’entendre. Però fins i tot entenem que hi pot haver altres

partits que no estan en aquest arc parlamentari i que puguin

tenir una lluita per voler estar dins aquest arc parlamentari a

unes pròximes eleccions; a aqueixa gent se li ha de donar

cobertura. Són ciutadans de les Illes Balears que necessiten

poder sortir a un mitjà que ells també paguen, perquè és així de

senzill; és a dir, tothom no entendria que a ca seva pagàs les

manutencions, el menjar, i diguessin “ara tu no menges”, no ho

entendrien; idò això és exactament així. Serà potser no gaire

liberal, serà potser més... socialdemòcrata, o serà més

comunista; jo no ho som, comunista, però hi ha coses que no

són dolentes, és a dir, jo sempre dic que nosaltres no tenim tota

la raó i que els altres poden tenir raons per poder compartir.

Dit això nosaltres ens trobam que mantenim l’esmena a

l’article 15, que és respecte del nomenament dels membres del

consell de direcció. La llei diu que el nomenament sigui en un

mes, i nosaltres el que volíem és que els membres del consell

de direcció són elegits pel Parlament per majoria de tres

cinquenes parts; si aquesta majoria no és assolida en la primera

votació es procedirà a una segona votació en la qual la majoria

absoluta serà suficient per a l’elecció. Entre una i l’altra

votació, que aqueixa és la discrepància que tenim amb el text

que vostès han presentat, ha de passar un mínim de tres mesos.

Clar, potser si aquestes coses en el mes de setembre les

haguéssim afrontat es veuria molt més clar per què tres mesos,

més que res per poder-ne parlar. És a dir, consell de direcció,

estam parlant d’aquella gent que ho firma tot, que al final si hi

ha un problema judicial van contra ells, que ens barallam tots

per tenir membres allà però no ens espantam de la

responsabilitat que és tenir membres allà. Dit això, per això

volíem aquests 90 dies per poder pactar-ho, per poder parlar-

ho. Vostès saben avui que hi ha una notícia ja que corre, que

pareix que hi ha possibilitat d’un acord de director. Clar, tot

corre molt ràpid, amb la qual cosa s’han de prendre decisions

professionals i no ens hem d’equivocar, no podem parlar amb

el cor, hem de parlar amb el cap i amb el cor en aquest sentit.

Dit això mantendríem aquesta esmena maldament pugui

parèixer a qualcú extemporània, per la pressa i perquè nosaltres

també estam oberts al diàleg en aquesta qüestió, però, clar,

volem ser coherents amb la redacció de la modificació de la

llei, i en aquest cas crèiem que tres mesos era un temps prudent.

Pel que fa referència a l’altra esmena que mantenim, que

també és el mateix, és en aquest cas l’article 24 apartat 3, que

en aquest cas són els membres del consell assessor, i també el

director. És a dir, el que nosaltres deim és que el director i el

consell assessor, amb esmenes separades, fossin elegits en un

espai de tres mesos per majoria absoluta si no hi havia hagut

acord anteriorment.

Dit això passam a l’altra esmena, que per a nosaltres és la

més important d’aquest tema. Si entenem que el que farem és

que es plantegi un nou model del que sortirà del consell

assessor, i entenem que els professionals són els que han de dir

per on hem d’anar amb aquest model, que això no resta en cap

moment que els partits polítics puguin dir també quina és la

seva, com no podria ser d’altra manera, pensam que encotillar

la llei en el fet de si el model serà totalment externalitzat,

totalment internalitzat, o serà una combinació de les dues,

creim que no som elegants davant aquest comitè d’experts que

realment decidirà com ha de ser el model, i per mor d’això

fèiem aquesta esmena, que els membres..., perdó, l’esmena que

posava, que vostès posaven que..., respecte de la

internalització, nosaltres volíem que no hi hagués aquest punt,

perquè pensam que els experts ens diran com és, nosaltres els

hem escoltat diverses vegades i supòs que avui aquí hi tornarà

a haver aquesta proposta d’una transacció -seria demagògic dir

que no n’hem parlat, n’hem parlat un poc, jo crec que hi ha

d’haver aquesta exposició ara per part dels altres grups- i la

nostra intenció és poder arribar a un acord, perquè nosaltres no

ens tancam al fet de, si els experts diuen que ha de ser d’una

manera o l’altra, acceptar que ha de ser d’una manera o l’altra.

Vostès no farien contrari al seu metge, i si li fessin contrari no

es preocupin, més tard o més prest es moriran, amb la qual cosa

em diran que més tard o més prest et mors; bé, però no és això,

és a dir, si tu estàs en mans d’un professional estàs en mans

d’un professional. 

Per això El Pi -hi pot haver partits que poden no entendre-

ho- El Pi no vol posar objeccions al que surti del document que

facin els professionals. Ha passat poques vegades que un partit

polític digui “no diré la meva”; clar, nosaltres entenem que

aquest és el canvi que hi ha d’haver en la política, i potser amb

menys renou que qualcú i ho deim amb aquesta senzillesa, amb

la qual cosa a nosaltres ens agradaria que quedàs oberta aquesta

esmena, aquesta esmena que és l’article 2, apartat 5, quedàs
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oberta suficientment, on es veiés la voluntat dels experts que

seran en aquesta comissió del consell assessor de radiotelevisió,

que sigui realment la que prevalgui, perquè si no, ens passarà

que fa dotze anys o deu anys que va néixer la televisió -perdó-

i ens estarem barallant sempre amb el model, amb les persones

i aquell que vol tenir bo i aquell altre que en vol deixar de tenir,

i aquell que no amolla, i aquell que agafa, i aquesta és la nostra

preocupació.

Dit això, esper que els grups que varen signar la proposta

d’aquesta modificació, puguin entendre que això seria una

manera per a nosaltres poder tenir una actitud súper positiva,

per poder seguir tirant endavant perquè queden molts de dies

de feina sobre aquesta qüestió.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Per defensar les esmenes del Grup

Parlamentari Popular RGE núm. 7951, 7952, 7953, 7954,

7955, 7956, 7958 i 7960/15, té la paraula l’Hble. Sr. Santiago

Tadeo, per un temps de quinze minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Començava la seva intervenció el Sr. Font apelAlant la

coherència, i és cert, sempre en política una de les primeres

coses que s’ha de ser és coherent. I a partir d’aquí, jo crec que

hem de mirar el que feim realment avui, intentar aplicar

coherència o mirar si hi ha coherència o incoherència amb els

grups parlamentaris que donen suport al Govern amb aquesta

proposició de llei que duen aquí en el Parlament.

Nosaltres lògicament ens vam manifestar d’una manera

molt clara a la seva presa en consideració, vam votar de fet en

contra i a partir d’aquí, vam argumentar el perquè i vam

presentar un seguit d’esmenes que a dia d’avui queden 8

esmenes, com bé ha dit el president, 8 esmenes vives. Les 8

esmenes fan referència, una concretament a què també ha fet

esment el portaveu d’El Pi, a la internalització; i per una altra

banda, altres esmenes que van a promoure allò que és el sector

audiovisual de les Illes Balears i també altres, que aquestes

sabem que no hi ha cap tipus d’acord possible, que van en

contra de modificar el que són les majories qualificades que hi

ha a l’actual llei. 

Per què deia allò de la coherència? Qui dóna suport avui al

Govern, PSM, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i PSIB

van dur en aquest parlament, a l’època del segon pacte, una llei

firmada pel Sr. Antich, que deia dues coses que jo crec que

eren bàsiques per intentar mantenir l’acord. I una, a la qual crec

que no li donam importància i crec que en té i molta, per una

banda els dos terços de la majoria qualificada. Jo crec que és

difícil aconseguir-ho, és cert, per açò es posava. I per una altra

banda és que el director general tingués..., millor dit, els

membres del Consell de Direcció fossin elegits per a un període

de sis anys i açò no és per res, açò senzillament és per un motiu

crec que molt significatiu que es degué posar en aquell

moment, perquè el director general pugui estar en un termini de

temps més enllà d’allò que és un mandat d’una legislatura. 

Per tant, venir aquí a dir en comissió, en ponència i aquí

també el dia de la presa de possessió, que és una indecència o

que és una aberració que actualment la televisió pública de les

Illes Balears funcioni amb un director general que va ser posat

pel Partit Popular, idò aquest era l’esperit de la llei i el continua

tenint. És a dir, estam dient açò i no ho modificam, l’article 16,

que posa que el nomenament dels membres del Consell de

Direcció és per a un termini de sis anys.

Al marge d’açò i parlant de coherència, un partit que va dur

per consens i es va aprovar per consens una llei aquí en aquest

parlament, que marca que el director general i els membres del

Consell de Direcció seran elegits per aquest parlament, la llei

diu que amb dos terços. La llei diu que si en primera votació no

surten aquests dos terços, s’han d’esperar sis mesos perquè es

pugui tornar dur i que en aquest cas és suficient una majoria

absoluta.

Escolti, és que han fet tot aquest període de temps, han

distorsionat fins i tot el funcionament d’IB3, ha creat una mala

sensació per part de l’equip de Govern i dels partits que donen

suport a aquest govern, duent aquesta modificació de llei, per

al final en el temps arribar allà mateix. Si dia 21 de juliol no

haguessin retirat i haguessin complert allò que marcava la llei

que vostès van dur i van aprovar en el seu moment en aquest

parlament, potser que no hagués sortit l’elecció del director

general, però el termini hauria començat a contar i aquest

termini hauria acabat dia 21 de gener. I després els hauria

bastat la majoria que tenen.

Però en lloc d’açò, crec senzillament que van optar per dir,

facem-ho tan aviat com sigui possible, fan aquesta modificació

de llei i ara sembla ser que com a prest açò podria estar aprovat

dimarts que ve. És a dir, gairebé un mes abans si tenen acord.

Però com ha dit el Sr. Jaume Font, surt un nom en els mitjans

de comunicació. No sé si hi ha altra formació política que hagin

consultat o no, al Partit Popular no l’han consultat tampoc.

Tampoc no sé si és cert o no el que surt, açò ho hauran de dir

vostès i en ares de la transparència qualcú hauria de sortir aquí

i avui, ja que tenen una Conselleria de Participació,

Transparència i Cultura, que li falta la paraula “ètica” també, ja

ho vaig dir també a la consellera, però crec que li falta, haurien

de sortir d’aquí i dir, sí és cert que tenim un acord amb una

persona -donar els nom i llinatges- entre els partits que donam

suport al Govern. 

Això ho haurien de dir avui en ares de la seva transparència.

Si és així, diguin-ho. Si és així, diguin també quan fan comptes

dur-ho. I en resumides comptes se n’adonaran que haurien

complert la llei que vostès d’una manera incoherent no van

complir perquè era una llei seva i aprovada en aquest parlament

i àmpliament consensuada, en temes de terminis i temps,

arribarien pràcticament allà mateix. Però no, s’han estimat més

fer aquesta modificació que l’han vestida a més amb altres

articles o altres modificacions molt més petites, que lògicament

nosaltres acceptarem, perquè temes de transparència, que en el

Parlament es puguin enviar les actes del Consell

d’Administració, etc., és clar que també tendrà el nostre suport.

El que és clar és que el problema que hi veim és que en

aquests moments el que s’ha intentat és fer..., anar en contra

d’allò que vostès creien quan van dur l’actual llei aquí, que és

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507951
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507952
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507953
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507954
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507955
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507956
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507958
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507960
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nomenar un director general per a sis anys i que anés més enllà

d’allò que és una legislatura. És a dir, els següents, un govern

posterior, que podria tenir un altre color polític, hagués

d’assumir allò que hagués aprovat en el seu moment el

Parlament, i modificar un seguit de coses.

A més, crec que també és preocupant veure... el Govern

balear que té un pressupost més elevat, que redueixen en

aquests moments els recursos destinats per a l’any 2016 a l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, el redueix en

3.400.000 euros. I és més, el Film Commission que és un tema

molt important per al sector audiovisual de les Illes Balears,

desapareix la partida que hi havia, queda englobat dins la

Conselleria de Transparència, Participació i Cultura i a través

de l’Institut Baleàric d’Estudis. És a dir, sense una partida

específica que en aquests moments no hi és. Nosaltres açò en

els pressuposts, ja ho vam anticipar també ahir, ho esmenam en

aquest sentit. 

Però açò també fa mal al sector audiovisual de les Illes

Balears, com pugui ser també la internalització en aquest sentit.

Crec senzillament que en aquest parlament el que s’ha produït

amb el debat d’aquesta modificació d’aquesta llei, d’aquesta

proposició de llei, és voler, i ho vam manifestar també ahir i ho

hem dit també altres vegades, tenir el control a través del

Consell de Direcció i a través de poder nomenar el director

general per part dels que avui donen suport al Govern de les

Illes Balears i passant açò molt més per davant de moltes altres

coses que sempre s’havien dit que eren més importants en

campanya electoral, etc.

Crec que feim una passa enrera, perquè senzillament el que

avui faran i en posterioritat probablement també perquè s’ha de

recordar que és una modificació puntual i a la mateixa

exposició de motius diu que hi haurà una modificació més

profunda, el que feim precisament és aquell consens que hi va

haver l’any 2010, el desarticulam, el llevam i l’adaptam a les

majories que avui saben que poden aconseguir dimarts que ve

o en properes setmanes, o esperar un mes. I si esperam un mes,

excepte que habilitin el mes de gener, aniríem al mes de febrer

que és igual, el mateix termini de temps que si haguessin

complert la llei que vostès van dur amb ampli consens que ara

distorsionen i es carreguen aquest ampli consens. Era un

consens podem dir que total i absolut.

Ens preocupa el tema de la internalització. Ens preocupa

com queda i què pretenen fer amb la llei, amb tot el tema del

sector audiovisual de les Illes Balears. Tenim la impressió que

no tenen en compte i present a tot el sector. Ens preocupen els

llocs de feina de totes aquestes promotores i del sector

audiovisual. I ens preocupa també el control, quin regne de

taifes es quedi amb el control d’aquest ens públic.

Vostès, i ho ha dit també el Sr. Font i jo ho vaig tornar

repetir, a mi m’han vetat, a mi no m’han vetat. Escolti, els que

ja duim uns quants anys en polític, açò ho hem dit tots. Totes

les formacions polítiques han dit que no surten suficientment a

la televisió, que estam vetats. Allò que ja ha dit el Sr. Font, jo

ho vaig dir també aquí en el debat de presa en consideració

d’aquesta llei. Per tant, acabarem açò si no hi ha un consens

suficientment ampli? Jo tenc els meus dubtes.

A partir d’aquí, lògicament nosaltres mantenim les esmenes,

hi ha un tema de transaccions. Les esmenes que es mantenen

lògicament són les referències que van a no canviar el consens

que hi va haver l’any 2010, que vol dir no canviar allò que són

les majories qualificades que es van establir en la llei actual. I

després també en el tema de la internalització, que creim que és

un perjudici que pot tenir per allò que és el propi sector,

promotores i sector audiovisual. I en aquest sentit lògicament

mantindrem les esmenes.

Hi ha unes transaccions fetes per part dels grups que donen

suport al Govern i presenten aquesta proposició no de llei, que

jo repetesc la primera que fa referència al tema de la

internalització modifiquen senzillament amb una paraula que

preferentment siguin personal propi. Tampoc no ens agrada, ja

li ho he dit també al Sr. Diputat Nel Martí, que tampoc no ens

agrada; ara, perquè quedi aquesta modificació com la van

plantejar inicialment o quedi amb aquesta paraula

“preferentment”, ens estimam més que quedi així, per tant,

aquesta transacció la veuríem bé perquè sortís així. Tornam

repetir, no és el que nosaltres desitjam.

I referent a les altres que fan referència, hi havia tres

esmenes que feien referència a ajudar el sector audiovisual,

crec que també amb la transacció que vostè fan, redueixen

l’impacte que podrien tenir per al sector audiovisual de les Illes

Balears aquestes tres esmenes que nosaltres havíem presentat,

però, bé, almenys ho articulen d’una manera, d’intentar que a

través de l’ens públic d’IB3, intentar promoure convenis amb

les promotores del sector audiovisual de les Illes Balears.

Per tant i en resum, esperant que les transaccions acabin

així, crec que el debat d’IB3..., fem un debat que no és el que

toca, crec que feim un debat forçat per unes circumstàncies i

per una llei que era d’ampli consens que avui els grups

parlamentaris que donen suport al Govern, el tiren per terra; i

malament, malament si pensam que açò és la manera d’arribar

al consens.

I torn repetir, una cosa important és que surtin aquí i diguin

si la informació que surt avui a un mitjà de comunicació és

certa, donin nom i llinatges, i diguin com ho han intentat

consensuar amb els partits que som a l’oposició.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears

té la paraula el Sr. Alberto Jarabo, per un temps de quinze

minuts. Sr. Jarabo, si vol parlar des del seu lloc assegut no hi ha

cap problema.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Moltes gràcies. Senyores i senyors diputats, bé continuem

amb un capítol més d’aquest serial que és IB3, que aquest ha

complert 10 anys a les nostres pantalles. Qualsevol dels títols
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de les sèries més famoses dels últims temps podria servir per

descriure el que s'hi ha viscut, The Wire, A dos metros bajo

tierra, Mad Men, Els Soprano. I ara ens trobam en un període

de tensa calma, del qual esperam sortir aviat amb l’aprovació

d’aquesta modificació de la Llei d’IB3, que desitjo vivament

que no es converteixi en la pelAlícula que el PP desitjaria veure

durant les properes setmanes: Malson abans de Nadal,

Pesadilla antes de Navidad.

Així que proposo a tots els diputats i diputades d’aquesta

cambra que puguin tenir la temptació de convertir-se en

personatges de Tim Burton, que aparquin les seves fantasies

cinèfiles de protagonitzar una altra seqüència de terror i

retornin d’una vegada la dignitat a la nostra castigada televisió

autonòmica. Encara que reconec que la carismàtica parella que

podrien formar la diputada Sílvia Tur i el Sr. Jaume Font,

serien uns meravellosos actor i actriu protagonistes d’una nova

versió de la Bella y la bestia.

(Remor de veus)

Sr. Font..., ara no hi és, però bé, li volia comentar... esper

que torni. Era per recordar-li que la bèstia era en realitat un

príncep arrogant, que vivia en un castell ple de comoditats i

tenia tot el que podia desitjar, bellesa, diners, fama; però la

seva arrogància i egoisme un dia es van tornar contra ell. Li

recomanaria al Sr. Font que torni veure pelAlícula perquè té un

final feliç.

Bé, entrarem en olivetes. Ahir llegia unes declaracions de

la diputada Pilar Costa, en les quals deia que l’objectiu

d’aquesta reforma és que IB3 deixi d’estar en stand by per part

de l’equip directiu actual i es pugui desbloquejar la situació de

l’ens, recuperant la vocació de servei públic i els principis

d’objectivitat, veracitat, pluralitat. Comparteixo el contingut,

però bé, jo aquest stand by el continuo anomenant segrest i el

que vostè anomena desbloquejar, jo ho denominaria

alliberament. Aquest és l’objectiu principal d’aquesta

modificació, alliberar IB3.

I aquestes modificacions de la llei permeten donar una

primera passa cap a aquest alliberament. Ha estat necessari

modificar la llei perquè és molt complicat que el Partit Popular

entengui els motius pels quals una televisió pública ha de ser

independent. Ja ho he dit en diverses ocasions, m’hauria

encantat no tenir l’obligació de modificar la llei, que entre tots

haguéssim pogut treballar en benefici d’aquest servei públic

que IB3 ha de proporcionar i que com a membres d’aquest

parlament, tenim l’obligació de protegir. Però ja sabem que

vostès no defensen el servei públic, sinó que vostès usen el

servei públic per afavorir sistemàticament els interessos

d’aquells que beneficien les seves butxaques.

Així que nosaltres votarem a favor que es modifiquin els

dos terços necessaris per a l’elecció de la direcció general

d’IB3, així com del seu Consell de Direcció. Consideram que

una majoria de tres cinquenes parts és una majoria

suficientment qualificada, que si ens serveix per al nomenament

dels membres dels òrgans constitucionals i estatutaris,

lògicament també ens ha de servir per a la nostra televisió

autonòmica. 

Però insisteixo, l’objectiu no pot ser posar a un dels nostres,

que diria Martin Scorsese o Tony Soprano, sinó tenir la

capacitat de triar mitjançant ampli consens persones que

representin la pluralitat d’aquesta cambra, reflex també de la

pluralitat social. I així ha de ser també el Consell de Direcció,

plural. Per això vostès, membres del Partit Popular podran

conservar, malgrat la seva sorpresa, part dels seus membres en

el Consell de Direcció, cosa que no es va respectar durant la

passada legislatura i que com a ciutadà em permet continuar

parlant de segrest sense por d’equivocar-me, i que encara no

entenc com no els cau la cara de vergonya per haver provocat

aquesta situació i mantenir-la encara a dia d’avui. 

Clar, així no hi havia control de ningú sobre ningú allà dins,

sinó que tots obeïen les ordres que rebien a cop de telefonada,

i això és el que també pretén evitar aquesta modificació de la

llei, que incrementa el control del consell de direcció sobre la

despesa de l’ens reduint la quantia dels contractes i negocis

jurídics que són competència del director i/o la directora

general.

Aquests controls interns són imprescindibles en qualsevol

organisme públic, perquè garanteixen una vigilància i una

corresponsabilitat sobre el que allí pugui passar. Per això és

necessari que hi hagi persones nomenades per la major

quantitat possible de grups d’aquesta cambra. Només espero

que ningú es dediqui a incorporar a aquest consell de direcció

comissaris polítics, sinó persones que realment puguin aportar

coneixement i criteri professional per millorar la gestió del

nostre servei públic de continguts audiovisuals, i si aquesta

elecció es fa correctament serà molt més fàcil que es pugui

aplicar una altra de les modificacions a l’articulat:

l’obligatorietat que l’ens trameti periòdicament al Parlament

còpia de les actes de les reunions d’aquest consell de direcció.

Ja està bé que no se sàpiga ni de què es parla ni per a què

serveix l’actual consell de direcció.

Per tant amb aquesta modificació s’obriran, en principi en

part, les portes d’aquest consell de direcció: tindrem el seu

pressupost, tindrem les seves actes, tindrem una memòria anual

detallada que ens permeti avaluar el compliment del servei

públic, tant de les seves obligacions de caràcter econòmic i

financer com dels seus criteris per a la selecció de continguts,

i tota aquesta informació no només s’ha de remetre al

parlament, no pot quedar únicament en mans de les diputades

i dels diputats de la comissió d’IB3, aquesta informació -i

també ho posa a l’articulat- ha d’estar a disposició de qualsevol

ciutadà amb una senzilla consulta a la pàgina web d’IB3. Ho

direm mil vegades: la transparència és l’eina més eficaç contra

la corrupció.

Però si hi ha alguna cosa que ha de definir una televisió

pública autonòmica són els seus continguts, i a una televisió

pública els continguts han d’estar orientats a la consecució de

dos objectius, també: la recerca d’audiències i la rendibilitat

social. Una televisió pública que no té audiència és com una

escola sense alumnes. Ara ens enfrontam a una revolució digital

que millorarà la qualitat tècnica de les emissions; però vivim al

mateix temps en una revolució democràtica. Les noves

generacions, també les del PP, busquen continguts a través dels

nous canals de difusió i noves pantalles, i el nostre canal

autonòmic ha de buscar aquestes audiències, que difícilment
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entenen el clàssic concepte de seure amb els seus pares enfront

del televisor del saló. Aquest esforç en la difusió multimèdia

queda recollit també en aquesta modificació de llei. I el segon

dels objectius essencials d’IB3 ha de ser la seva rendibilitat

social, fomentant el pensament crític dels seus espectadors, així

com la dinamització d’alguns sectors clau de la nostra societat

com el cultural. 

Res d’això no ha estat implementat pel Partit Popular, que

ha usat la nostra televisió pública per produir una sèrie titulada

“el xou de Codony”. No tenim dubtes que d’aquí a uns dies “el

xou de...”, esperem que Manresa, respondrà a uns criteris

antagònics als existents, i esperem que tant de bo mai no soni

el seu telèfon vermell.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per un temps de quinze minuts el Sr. David

Abril, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. El Sr. Jarabo no record si ha parlat

de xou; en part tot això d’IB3 quasi sempre que acompanya el

debat polític no sé si és un xou, per a molts també acaba essent

un “marrón”, i si no que ens ho demanin, i ha estat un

“marrón” per a qui ho ha gestionat, que gairebé sempre ha

perdut les eleccions, o sempre, i d’alguna manera per això som

aquí avui en el debat final d’aquesta proposició de llei de

modificació de la Llei d’IB3 de 2010.

Bàsicament, com s’ha dit fins ara i tot evitant les

especulacions i les teories de la conspiració que s’han manejat

també aquestes setmanes, sobretot som aquí per desbloquejar

una situació que és perfectament objectivable, on amb IB3

s’han duit endavant les pitjors pràctiques, sobretot per part

d’aquells que avui reclamen consens i bones maneres de fer,

unes  maneres diferents del que s’està fent fins ara. Jo crec que

entrar en les valoracions del que ha implicat com a mala praxi

tenir un vicepresident del Govern que ha estat director general

d’IB3, passant pels socis de negocis del Sr. Bauzá, passant per

un exsenador del PP i llavors candidat a la batlia de Calvià, fins

a l’actual director, que du un any i escaig de director

provisional, crec que objectivament evidentment qualque cosa

passa perquè la cosa estigui així. Quan hi ha hagut un consell

de direcció monocolor -ho deia també el Sr. Jarabo-, tot del PP,

no sé si amb carnet com l’actual director va reconèixer en el

seu moment, però tot del Partit Popular. On hi ha hagut una

comissió de control on les preguntes d’autobombo que es feien

en el plenari d’aquest parlament eren..., tenien molt de mèrit en

comparació amb la comissió de control o de presumpte control

d’IB3. Després d’haver fet tot això, com avui es pot venir aquí

amb la cara alta a dir que els que estam intentant fer les coses

d’una altra manera ens ho hauríem de pensar perquè estam fent

les coses malament? Jo crec que cadascú hauria de mirar una

mica quin és el seu currículum.

Qui no només no ha estat capaç d’acabar amb els vicis

originaris d’IB3, perquè IB3 ja no només és que tengui una

mala praxi dels darrers anys, eh?, independentment de qui hagi

governat, si volen, però té una mala praxi i un mal vici des dels

seus orígens. Recordin que fa deu anys vivíem en el món del

bum immobiliari, les administracions manejaven molts de

doblers també per mor d’aquest bum immobiliari, IB3 va

copiar un model d’altres televisions autonòmiques que

funcionaven -Tele Madrid, Canal 9- però que també

començaven a tenir vicis importants fruit d’aquesta voluntat,

d’aquesta temptació, si volen, que sempre hi ha d’haver o hi ha

en la separació de poders, de voler manipular o fer servir des

del món polític i per part de qui governa els mitjans de

comunicació públics al seu servei. I tanmateix per què?, pel que

els deia al principi, tanmateix tothom que ha volgut fer això ha

perdut les eleccions, aquí i a altres bandes on hi ha hagut

televisions autonòmiques.

Per això som avui aquí i per això voldríem, des de MÉS per

Mallorca i crec que parl d’alguna manera en nom de tots els

grups de la majoria, que aquesta proposició de modificació de

la llei que plantejam avui, que probablement aprovem, fos un

punt d’inflexió, i vull recordar que hi ha hagut altres tres

modificacions de la llei, dues d’elles per decret llei. Per tant

que no se’ns insisteixi una altra vegada en el tema de les

formes, perquè què vull dir amb això que hauria de ser un punt

d’inflexió?, que allò que han estat o que són els principis

objectius de la llei, del mandat marc, dels discursos polítics, de

la retòrica, si volen, del que ha de ser un mitjà de comunicació

públic, proximitat, pluralitat, independència, estar al servei de

la terra, i evidentment el tema lingüístic també entra en això,

vegem si entre totes i tots, en lloc de barallar-nos constantment

per aquest tema i dur IB3 aquí a debat polític com si fos una

qüestió d’una gran necessitat social, fóssim realment capaços

de posar fil a l’agulla i tots aquests principis, tots aquests

objectius, realment dur-los a bon port i que no quedassin només

en una qüestió de paper o en una qüestió de retòrica.

Pens que hem començat a fer passes en això. S’està

tramitant ja amb el suport de tothom el tema del consell

assessor, que era a la llei de 2010, però així com s’havien fet

tres modificacions, fins ara, d’aquesta llei, mai no s’havia posat

en marxa en consell assessor. Hem estat tots d’acord arran

d’una esmena d’El Pi en el seu moment de posar en marxa

aquest consell assessor, i a més que aquest consell assessor

tengui la missió -i va ser la primera votació per unanimitat,

pens, d’aquest parlament en aquesta legislatura, esper que sigui

bon símptoma o un indicador de qualque cosa- té la missió que

des dels colAlectius professionals i socials que entenen

d’aquesta matèria ens facin una proposta als polítics i debatem

i marquem quin ha de ser el model. Això està encaminat, el

debat sobre quina ha de ser la IB3 de futur. I aquest consell

assessor té el mandat que en sis mesos ha de tenir aquest paper,

aquest model que hauria d’aplicar també, evidentment, no

només l’hem de debatre nosaltres, la direcció que hi hagi en el

seu moment i que esperem que sigui aviat i esperem que sigui

també per consens. 

Tot això està encaminat i jo crec que els he de dir que

aquest esperit de consens és en els grups esmenants, amb aquest

projecte de llei i amb altres coses; si volen fer una mica

d’estadística del que duem en aquests pocs mesos de feina
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parlamentària, duem més propostes i iniciatives del Partit

Popular i d’altres grups aprovades, en tres mesos, que en tota

la legislatura passada tota l’oposició, en tres mesos, facin

comptes. Per tant, voluntat de consens n’hi ha en temes

generals i sobre aquesta qüestió, i no ho poden negar, saben

tant des d’El Pi, com des del Partit Popular, que hi ha hagut

voluntat per part dels proposants de consensuar la majoria de

les esmenes que se’ns han fet arribar, en ponència, en comissió

i fins avui mateix, encara ara, en aquest moment, mantenim la

voluntat, la disposició de negociar fins allà on faci falta,

malgrat, insistesc, que el que posam avui damunt la taula és una

modificació, si volen, puntual, amb un objectiu molt concret,

que és desbloquejar l’actual situació.

En tot cas, del que se’ns pot acusar, i ho vaig dir a la meva

anterior intervenció sobre aquest tema, del que se’ns pot acusar

als grups del pacte sobre IB3 és d’haver estat excessivament

escrupolosos i excessivament respectuosos amb una

independència d’IB3 la qual, sincerament, pens que encara està

per venir i que entre totes i tots hauríem de fer possible.

Independentment del sentit del seu vot avui, jo els convid

a fer camí junts per fer una IB3 millor, de totes i tots, però de

veres, de futur, i el Sr. Tadeo demanava valoracions,

verificacions sobre els noms que circulen i d’altres. Jo crec que

això s’ha de fer en el seu moment, però també els he de dir que

si per primera vegada som capaços, entre totes i tots, de fer que

hi hagi un director o una directora d’IB3 que sigui el primer

director o directora que és professional independent, haurem fet

una gran passa perquè IB3 sigui, no només en el paper i no

només en la retòrica, un òrgan públic de ràdio i televisió

independent.

I això és tot, crec que hem parlat massa vegades de tot això

i el que hem de fer és posar fil a l’agulla i continuar per aquest

camí que crec que fem possible.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula el

Sr. Nel Martí, per un temps de quinze minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores

diputades. Efectivament, el debat d’avui ha de ser crec que,

almenys per part dels que donam suport al Govern, un debat

més que positiu. Tindrem a la fi, avui, una nova llei d’IB3, una

llei que jo diria de transició cap a un nou model de televisió i

de ràdio públiques; un nou director general independent i

professional; un nou consell de direcció plural, cosa que ara no

tenim; un consell assessor participat, amb participació de la

societat civil. Açò és apostar pel consens.

Aquesta modificació no és cap caprici, com algú ha dit, és

una aposta pel consens, perquè altres consensos, i no ho podem

oblidar, van fracassar. El Partit Popular no hauria d’oblidar mai

que va tenir l’oportunitat de dir sí a una unanimitat històrica en

aquest parlament per nomenar un director general i no ho va fer

possible. Perquè va fracassar aquell consens, va ser necessari

iniciar processos per al nou consens.

La proposició de llei no és la que avui presentam i debatem

i aprovarem, no és la proposició de llei que hagués desitjat el

nostre grup parlamentari, ja ho vam dir a l’anterior intervenció,

no és la millor opció ni la millor proposta en una situació

diguem que normal, però és l’opció, sense cap dubte,

necessària i imprescindible per acabar amb aquesta situació que

vivim, que hem viscut aquests mesos, que és, sense cap dubte

podem qualificar d’insostenible i a més a més d’insuportable,

a més a més d’injusta, la qual afecta els treballadors i afecta

tots els ciutadans, i que ha fet d’IB3 una ràdio i una televisió jo

diria que amb poc prestigi, per no dir desprestigiada, no

fonamentada en allò que la toca definir, que és el servei públic,

que és la professionalitat, que és la independència, que és la

pluralitat.

Tampoc no podem oblidar d’on venim. Venim d’un consell

de direcció monocolor, i ens demanen consens? Venim d’un

consell de direcció monocolor, no plural. Venim d’una televisió

i d’una ràdio que no acompleixen la llei en una qüestió tan

bàsica, tan essencial per a un país com la llengua, i ens parlen

i ens demanen consens? Venim d’un Govern que volia governar

IB3. Els grups que donam suport a aquesta proposició el que

volem és que aquesta IB3 sigui la IB3 de tots.

Venim, per tant, d’un procés que a un moment determinat

no van dubtar a qualificar de "nodorització", es semblava a un

NODO, es semblava a un NODO del Partit Popular.

Per tant, aquesta modificació vol fer un salt a favor del

consens i en aquest sentit.

Jo crec que els grups hem fet un esforç de diàleg i de

consens perquè aquesta llei de transició faciliti açò: la transició

i la definició d’un nou ens, més modern, més proper, més de

tots i totes. Per açò crec que avui és important recordar aquest

esforç, un esforç que es tradueix en haver acceptat les esmenes

d’El Pi, que feien referència, per exemple, al model de consell

de direcció que volem i al sistema de retribució dels seus

membres, i debatre així, deixar espai per a aquest debat si

volem un consell de direcció més o menys professionalitzat;

quin ha de ser el marc d’incompatibilitats que els ha de regir,

etcètera. Hem fet aquest esforç.

També hem acceptat les esmenes d’El Pi i del Partit Popular

que recollien una o diverses propostes d’APAIB, que era

suprimir la lletra h) de l’apartat 2 de l’article 19, en el qual

s’establia el límit en les competències del consell de direcció

quant a la quantia dels contractes i convenis que podia aprovar.

D’aquesta manera, també es deixa per al futur debat, el debat

del nou model d’IB3, els mecanismes de control i transparència

que es volen aplicar. També hem fet aquest gest.

Hem acceptat també l’esmena del Partit Popular per la qual

s’estableix que es destinarà una inversió mínima del pressupost

a la producció cinematogràfica; aquesta partida diu: serà

independent i es destinarà a la producció pròpia. També l’hem

acceptada.
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No hem acceptat, és cert, les esmenes que fan referència a

allò que és bàsic, essencial d’aquesta proposició de llei i que fa

referència a l’elecció del consell assessor, del consell de

direcció i del director general per part del Parlament, que, a

partir d’ara, necessitarà, efectivament, una majoria de tres

cinquenes parts, com la resta d’organismes i ens estatutaris. No

sé si és necessari, però per si de cas en deixaré constància:

l’elecció del consell de direcció i del director general es farà de

forma separada i a proposta del Parlament i es farà com es fa en

els òrgans estatutaris que avui tenim i es preveuen en el nostre

Estatut. La majoria de les tres cinquenes parts és la majoria que

es necessita per definir la composició del Consell Audiovisual,

del Consell Econòmic i Social, del Síndic de Comptes, del

Síndic de Greuges, del Consell Consultiu, per tant no és tan

estrany.

Finalment, referides a les esmenes que també ha presentat

el Partit Popular, en relació amb l’externalització de programes,

que també feien referència a propostes que havia presentat

APAIB, també hem fet un esforç i també les hem acceptades,

en forma de transacció, i llegiré textualment, que diu que “S’ha

de fomentar, promoure i protegir el sector audiovisual tant pel

que fa a la indústria i al colAlectiu professional com a la

producció i potenciació d’obres i continguts audiovisuals. Per

assolir aquest objectiu es promouran convenis amb les

associacions productores per a l’externalització de programes.”

Finalment, també hem presentat un text de transacció per a

les esmenes que han presentat tant el Partit Popular com El Pi

per flexibilitzar, per dir-ho d’alguna manera, la internalització

dels serveis informatius, passant d’uns termes més exclusius,

com feia referència el text que proposàvem inicialment a la

proposició de llei, a uns termes més de preferència o de

referència com a element que ha de definir el model de

televisió pública. Per a aquests grups, per als grups proposants,

la independència de l’ens i els serveis informatius és, sense cap

dubte, consubstancial a la funció de servei públic, i creiem que

per garantir aquesta independència i pluralitat és fonamental

que els serveis informatius tenguin un esquelet amb personal

propi, però que es pugui també vestir amb producció aliena. I

aquesta transacció és a la que s’hi ha referit ja El Pi i el Partit

Popular, també hem posat damunt la taula per tal d’assolir a un

acord i arribar a una proposta de modificació de la llei amb més

consens.

Per tant, esforç perquè aquesta modificació es faci amb el

màxim consens jo crec que ningú no el pot qüestionar.

En definitiva, com deia, de les 16 esmenes presentades, se

n’han acceptat 5, hem presentat transaccions a 5 més de les

esmenes, i 6 no s’han acceptat; és a dir que el 63% de les

esmenes presentades han estat acceptades o han estat objecte

d’un text transaccionat que esperem que ara el Partit Popular i

El Pi defineixin definitivament, finalment, si els accepten.

En aquest sentit jo crec que l’esforç, insistesc, és clar, ha

estat més que manifest i esperem que aquesta vocació positiva

amb la qual iniciava la meva intervenció també sigui el resultat

final. I convidar la resta de grups, al Partit Popular, a sumar-se

a aquest camí de consens. La televisió que volem no és una

televisió sense el Partit Popular, és una televisió i una ràdio, un

ens públic, amb el qual el Partit Popular també hi pugui ser

integrat, açò és caminar pel consens; volem un ens de tots, per

a tots.

I acabar, simplement, amb una alAlusió del Sr. Tadeo de la

Film Commission, jo crec que és important destacar l’esforç

també important que s’ha fet en aquest sentit; és cert, la

Conselleria de Transparència, de Cultura, de Participació té una

partida de 200.000 euros, però també a través de l’Agència, de

l’ATB hi ha una partida de 100.000 euros, se suma per tant a

aquests 200.000 euros, i l’aportació i el compromís amb la Film

Commission hi ha estat, hi és i hi continuarà essent. No podem

deixar de dir, com vam dir a la primera intervenció, que aquesta

modificació no només és una modificació per tenir una televisió

o una ràdio més moderna, més propera, sinó també per ser una

televisió o una ràdio que se sumi al sector audiovisual, que doni

suport al sector audiovisual i que el tengui en compte com a

una de les seves característiques principals.

Res més, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay, pel Grup Parlamentari

Mixt, per un temps de quinze minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Presidenta, senyores i senyors diputats. Permeti’m que

comenci manifestant la meva sorpresa davant les

manifestacions que va fer ahir el diputat de Podem, Alberto

Jarabo, en relació amb el debat que aquí ens ocupa, bé, no em

referesc ara a l’exabrupte de considerar una indecència que

continuïn cobrant doblers públics les persones que han

segrestat la televisió pública, i cit textualment, de fet, és una

frase a la qual ja s’ha referit abans el diputat Jaume Font, entre

parèntesi: ja que hi som, no crec que el seu partit sigui el més

indicat per xerrar i per donar lliçons de decència.

No em referesc a això, em referesc al fet de considerar

perillós, com vostè ha manifestat, designar l’equip de direcció

de la ràdio i televisió públiques, i torn a citar textualment: sense

haver xerrat pràcticament del model de televisió autonòmica

que volem. Jo no diria que és perillós, diria que és absurd,

inconseqüent i abocat, probablement, i tant de bo m’equivoqui,

al fracàs. Però tan se val, diguem que és perillós. I si ho és per

a vostè i per al seu grup, que són els garants realment de

l’existència d’aquest govern i els paladins de la ràdio i la

televisió pública, com a mínim pel que hem anat sentint en

comissions i en aquest mateix plenari, per què ho han permès?

Per què han permès que passàs mig any, des de la constitució

del Parlament i del Govern, sense preocupar-se que aquest

model es discutís i el nou equip directiu es pogués elegir amb

coneixement de causa?

Aquesta és la pregunta que vostè i el seu grup parlamentari

s’haurien de fer, vostès juguen a governar i a fer d’oposició,

com diuen en bon mallorquí: volen tenir l’estopa i el cul calent.

Però això és un poc complicat.
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Comprenc que de tant en tant no sàpiguen on són ni de què

fan, però el que no pot ser és que pateixin amnèsia. Li record

els fets, en aquesta mateixa cambra els primers que varen parlar

de la necessitat d’aquest model varen ser els diputats d’El Pi.

Nosaltres els vàrem donar suport, perquè realment ens

semblava sensat el que deien; fins i tot vàrem presentar una

esmena perquè no es tiràs endavant la reforma de la llei ni el

nomenament d’un nou equip directiu, fins que el model de

ràdio i televisió no estigués acordat entre tots. És més, fins i tot

vàrem acordar que es pogués fer el nomenament, però que

aquest hagués de ser ratificat en aprovar-se el model. Aquí ja

no ens va seguir ningú, és ben ver també.

Li deman: on eren llavors vostès? Perquè les coses o es fan

bé o val més no fer-les, i vostès, tots vostès, en aquest cas,

senyors de la majoria parlamentària, han optat per fer-les

malament. Diguem-ho clar, la pluralitat, la independència, el

lliure joc de l’opinió i, sobretot, la informació neta i clara els

importa ben poc, per no dir gens, l’únic que els importa és el

control dels mitjans públics, i també dels privats, clar, però

aquí de moment ho tenen més complicat, com és natural.

La diputada Costa assegurava ahir que el nou consell de

direcció serà un consell plural. Com ho sap? En què consistirà

aquesta pluralitat? Com ho pot garantir? Avui mateix ha

transcendit un nom, una persona de llarga experiència en el

periodisme, però els seus càrrecs públics, jo no sé si aquesta

persona serà, finalment, el director general, però els seus

càrrecs públics han estat sempre sota un mateix color polític. Jo

no sé si això és la pluralitat a què es refereix i, en aquest sentit,

m’afegesc també a la petició de transparència, que ha fet abans

el diputat del Partit Popular, perquè com a mínim nosaltres no

hem estat consultats i qualque explicació ens agradaria tenir en

relació amb aquest candidat, si efectivament és el candidat que

tenen vostès en el cap.

Mirin, l’única manera que tendríem de garantir aquesta

pluralitat seria que deixassin el nomenament del consell de

direcció i del mateix director general de l’ens en mans d’un

consell assessor format per professionals. Aquest consell

assessor que ha de definir el model i que hem d’esperar que

sigui efectivament plural des de tots els punts de vista. Ho

faran?

Ho dubt. Mentrestant, el que tenim és aquesta reforma de

llei que avui sotmeten a votació i que consagra un sistema

d’elecció manco plural del que hi havia i en què s’escurça el

temps que ha de passar entre la primera votació i la segona,

deixant franc el camí fins i tot en cas de no arribar a aquesta

majoria en els grups que conformen la majoria parlamentària.

Un comèdia, en definitiva. Per arribar a això, francament,

hauria valgut més que diguessin, clar i llampant, que el Govern,

o sigui, els grups que li donen suport, nomenarà el nou consell

de direcció i el nou director general. Tots els presents ens

hauríem estalviat, segur, temps i feina. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Pilar Costa, del Grup Parlamentari

Socialista, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, com ha dit un

company portaveu dels grups parlamentaris que m’han

precedit, avui arribam no sé si al punt i final, però sí que diria

a un punt i seguit d’una modificació legal que hem encetat els

grups parlamentaris progressistes amb diverses modificacions

que aquí ja s’han comentat, fins i tot, les esmenes concretes i

per tant, intentaré no ser reiterativa. 

Les més destacades i les que més debat han aixecat són les

que fan referència a la majoria parlamentària necessària per

triar tant al Consell d’Administració com al director o directora

general de l’IB3. Mirin, molt ho hem debatut en aquest

parlament, molt se n’ha escrit, molt se n’ha parlat i encara avui

alguns, jo diria alguns grups parlamentaris, fan alguna

interpretació que evidentment no compartim de per què es fa

aquesta modificació legal, aquí hem escoltat paraules com que

tot això era un paperot, etc. 

Ara tothom està d’acord i alaba el consens de l’any 2010

quan es va aprovar la llei d’IB3 que exigia una majoria

parlamentària de dues terceres parts, tot això està molt bé, però

algú recorda algun nomenament de director general d’IB3 per

dues terceres parts?, no, mai, cap. Per tant, podem fer dues

coses: seguir fent feina com si res i fer veure que la llei és molt

bona, que ho era i era molt ben intencionada perquè intentava

trobar aquest consens entre la majoria dels grups parlamentaris,

però en la pràctica de deu anys, més de deu anys després i la

realitat ens ha fet veure que això no ha succeït mai i no només

no ha succeït mai, sinó que ha provocat que en determinades

etapes i no vull mirar al passat perquè si no, no acabaríem mai,

però en determinades etapes i concretament en la passada

legislatura, gràcies a aquesta llei que exigeix una majoria

qualificada tan elevada de dues terceres parts, el Partit Popular

per decret llei va nomenar el conseller de Presidència director

general d’IB3 i això sí és una indecència, però no vull estar

reiterant en tot moment una cosa que oblidem tots, és millor

oblidar-ho o no oblidar-ho perquè no torni a passar mai.

Miri, Sr. Tadeo, amb tots els meus respectes, ara vostès

alaben aquestes dues terceres parts que exigeix la llei d’IB3 de

l’any 2010, però sap vostè quants de dies va tardar el Grup

Parlamentari Popular a canviar aquesta llei?, vostè era diputat

en la passada legislatura, exactament varen tardar 27 dies. La

llei d’IB3 va entrar en vigor l’1 de juliol de l’any 2011 i dia 28

de juliol la varen modificar...

(Alguns aplaudiments)

...i no és que la modificassin en altres aspectes, no, és que varen

modificar aquest aspecte en concret per decret llei al Consell de

Govern, ratificat aquí després al Parlament. Per tant, bé...,

menys... jo demanaria una mica més de coherència,

d’honestedat política i de parlar amb claredat i ja que això no

s’ha aplicat mai, per això els grups progressistes i que donam

suport al Govern hem presentat aquesta modificació, però

alerta, no perquè es triï de qualsevol manera, no, seguim exigint

una majoria qualificada, però creim que tres cinquenes parts és

una majoria suficient, ja que és la mateixa -com ha dit el Sr.

Martí, portaveu de MÉS per Menorca- que s’exigeix en altres

organismes i ens estatutaris, com puguin ser... tan importants
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com puguin ser el Consell Consultiu o la Sindicatura de

Comptes, com a mínim al mateix nivell.

També se’ns ha recriminat o se’ns ha dit: “bé, però heu

tardat tant a fer aquesta modificació legal que si ja haguéssim

aplicat la llei originària ja quasi han passat sis mesos i ja

haguéssiu pogut nomenar el nou director general per majoria

absoluta”, però és que torn reiterar: és que aquesta no era la

nostra intenció, esperem sis mesos, que passin els sis mesos i

després ja nomenarem el director general o el que és molt pitjor

facem un decret llei per nomenar a dit qui ha de ser el director

general que és el que va passar el juliol de l’any 2011 quan

governava el Partit Popular, i com que això no volem que torni

passar mai més, evidentment la llei pot tenir modificacions

segons les majories parlamentàries que hi hagi, ara en feim una

a posta, creim que encetam una nova etapa i com a mínim

creim que és una bona oportunitat per deixar enrere molts dels

tics partidistes autoritaris i de censura que ha viscut l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, perquè l’ens es

mereix aquesta oportunitat, perquè els professionals es

mereixen, no només es mereixen aquesta oportunitat, sinó que

exigeixen a crits aquesta nova oportunitat i, el que és més

important, els espectadors i els oients també es mereixen

aquesta nova oportunitat.

També he de dir que en la tramitació parlamentària, tant a

la ponència com a comissió, sí ha existit aquest diàleg, fins i tot

consens quan hem arribat a acords en diferents esmenes. S’ha

dit aquí també, més de la meitat de les esmenes presentades,

tant pel PP com pel Grup Parlamentari El Pi que són els dos

únics que han presentat esmenes, més del 50% han estat

acceptades. Per tant, podem dir que avui l’aprovació d’aquesta

reforma de la llei d’IB3 arriba, jo diria que suficientment

consensuada, que no ha estat possible unanimitat en tot?, no,

entre altres coses... o la discussió més gran, en aquest cas amb

el Partit Popular, ha estat el de la majoria, si dos terços o tres

cinquenes parts -repetesc-, quan mai en la història d’IB3 un

director general ha estat nomenat per dues terceres parts, per

cert, tampoc per tres cinquenes parts, i... per altra banda, he de

dir que hi ha algunes altres esmenes que ara encara érem a

temps a consensuar.

Em referiré a les dues esmenes presentades tant per El Pi

com pel Partit Popular, concretament la d’El Pi, la 7451, i la

del Partit Popular, la 7951, que demanen suprimir l’apartat cinc

de l’article 2. En aquest cas, és cert que havíem tengut

converses per arribar a un text de consens i sembla ser que, pel

que hem pogut parlar abans d’aquest ple els grups

parlamentaris, seria possible. 

La proposta de transacció que feim és la següent, repetesc,

respecte de les esmenes 7451 d’El Pi i 7951 del PP, que afecten

l’apartat 5 de l’article 2, diria així: “en tot cas, la funció de

servei públic comporta que els serveis informatius siguin

elaborats per professionals de la informació que puguin actuar

sota el principi rector de la independència professional; el

Consell de Direcció, així com també el Consell Assessor i el

Consell Audiovisual han de vetllar pel compliment d’aquest

principi i han d’estructurar l’organització de l’ens amb personal

propi, si així s’acorda quan es defineixi el model, per complir

amb la funció de servei públic i la independència dels serveis

informatius separant clarament la informació de l’opinió”.

Aquesta seria, diguem, la transacció a les dues esmenes d’El

Pi i del Partit Popular que demanaven suprimir aquest apartat.

Jo no em vull estendre gaire més, però sí que voldria dir

dues coses finalment. Que ara estiguem amb aquesta reforma

legal, evidentment no té res a veure amb les eleccions generals,

cadascú pot utilitzar els arguments que vulgui, però això no

s’ho creu ningú entre altres coses perquè vàrem encetar aquest

debat i aquesta modificació abans que el Sr. Rajoy posàs el dia

o la convocatòria de les eleccions generals, com comprendran

no ens va fer cas a nosaltres ni al meu grup precisament, que no

les haguéssim mai en ple Nadal.

I en segon lloc, creim que ara tenim una nova oportunitat

d’encetar un ens més plural i objectiu i, per què deim això?,

aquí també se’ns ha preguntat que com podem garantir que el

Consell d’Administració sigui plural, home, idò ben fàcil, si ara

la llei diu que hi ha nou membres que formen part del Consell

d’Administració, nosaltres des dels grups parlamentaris

progressistes ja hem avançat que donarem participació a la

majoria dels grups parlamentaris d’aquesta cambra, havent

ofert ja al Partit Popular com a grup parlamentari que sigui el

grup parlamentari que més membres proposi dins aquest

consell d’administració respecte de la resta de grups

parlamentaris, precisament per respectar la proporció que

també existeix en aquest parlament.

Per tant, si el Partit Popular, de nou membres que té el

Consell d’Administració, pot fer una proposta de tres, home, jo

crec que la pluralitat estarà més que garantida i sobretot si ho

comparam amb el que ha passat fins ara en aquests darrers

quatre anys en què ha estat monocolor.

Volem que la televisió i la ràdio publiques deixin de ser

només de color blau, aquesta etapa s’ha d’haver acabat i no

pagarem amb la mateixa moneda, no perquè els quatre anys

anteriors hagi passat això els grups progressistes i del pacte que

donam suport al Govern no apostam per un consell

d’administració on només aquests grups parlamentaris

decideixin quina és la composició d’aquest consell de direcció.

I ja per acabar, efectivament, s’ha parlat de molts de noms

en aquestes darreres setmanes, cosa que és lògica en un estat

plural on la llibertat d’informació i d’opinió -faltaria més- és

lliure. Jo sí puc dir és que, efectivament, ahir mateix els grups

parlamentaris que donen suport al Govern havíem tancat, hem

tancat, una proposta de persona per dirigir IB3 de professional

independent i sobretot posaria en majúscules una característica

que crec que li fa molta falta a IB3: la credibilitat. Si a partir

d’ara som capaços de construir aquest nou model d’IB3

respectant la feina també que faci el Consell Assessor haurem

donat una gran passa. Demanaria, especialment, al Grup

Parlamentari Popular que es repensi quina és la seva estratègia,

si la seva estratègia és la de sumar-se al canvi de model de

televisió o de televisió partidista que hem tengut fins ara o si la

seva estratègia continuarà sent la mateixa que va tenir aquests

quatre anys d’una televisió teledirigida, en primer lloc, pel

propi conseller de Presidència i, per tant, pel partit de torn que

hi ha en cada moment en un govern. 
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Nosaltres, des del Grup Socialista, evidentment, apostam

per tenir una televisió independent, per un director general que

tengui credibilitat, professionalitat i independència, i estic

convençuda que aquesta vegada sí ho aconseguirem.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèpliques. Té la paraula el Sr. Jaume Font, pel Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument. Senyores i senyors

diputats. Acceptam aquesta transacció que ens proposa el PSIB,

MÉS i en aquest cas agraïm que pugui quedar aquesta esmena

d’aquesta manera, l’esmena 7451/15. Dit això, nosaltres ens

mantindrem en la postura de les altres dues, però jo crec que

d’un text hi haurà dues esmenes, dos punts que estarem en

contra i tot l’altre a favor. 

Moltíssimes gràcies. Jo crec que allò que hem de fer és

avançar cap aquesta ràdio i televisió plural i independent i que

ens representi a tots. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, per tant, accepten la transacció i retiren la seva

esmena?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, sí, exacte, presidenta, retiram l’esmena, si no vaig

equivocat, si no, que el lletrat major em pugui ajudar.

LA SRA. PRESIDENTA:

La 7451/15?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Correcte, efectivament. I mantenim les altres dues. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Santiago Tadeo, pel Grup

Parlamentari Popular. 

EL SR. TADEO I FLORIT:

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

Sra. Costa, dir aquí o parlar de l’estratègia del Partit Popular

crec que no té cap sentit quan si l’estratègia era dur una llei

amb el màxim consens, que ens demanen el vot a favor, per

amb les tres cinquenes parts triar el nou director i surt avui a un

mitjà de comunicació, i ara reconeix que ho varen pactar ahir

uns quants d’aquest arc parlamentari, vull dir, no té gaire sentit

el que em diu. El cert és que vostès han modificat, modifiquen,

la llei per tal d’adaptar-la a una majoria qualificada, per no anar

a una majoria absoluta, per no anar a la majoria absoluta de

trenta diputats en el cas que hi fossin tots, perquè és la majoria

que pensen que poden aconseguir, i si no l’aconsegueixen

escurcen el termini de sis mesos a un mes. Això què pot passar?

Que si ho duguessin el mes que ve a votació, idò, no surten

amb les tres cinquenes parts, ens anam obligats al mes de gener

o se’n van al mes de febrer, que seria mantenint la llei que

vostès varen dur i varen aprovar en aquest parlament amb un

ampli consens.

Per tant, parlar aquí i ara de consens i que volem una

televisió pública a l’abast de tothom perquè és un tema social

per a tots, etc., això fan el que s’ha fet en el passat, el que varen

fer vostès també quan varen governar amb la Radiotelevisió

Pública de les Illes Balears amb el consentiment d’altres

formacions polítiques, i algun regne de taifes ha estat el que ha

posat novament aquest nom que surt en premsa. Això és la

realitat del que ha passat. 

A més, d’una manera pitjor que en altres circumstàncies

probablement, que estam amb un govern en minoria. Quan jo

era petit a Menorca solem dir que n’hi ha alguns que jugaven

de cul de bòtil, bòtil és una paraula que empram a Menorca, cul

de bòtil, que són aquells que ahora estoy, ahora no estoy i don

suport al Govern. I no sabem si duen dimarts que ve la proposta

aquesta si tendran el suport o no. Jo crec que realment pensar

que en aquests moments amb aquesta modificació que han fet

alertant com han posat en tela de judici o quan tot el sector

audiovisual està preocupat i molts de treballadors tant d’IB3 i

de productores, etc., crec que ha estat una irresponsabilitat per

arribar aquí on han arribat. Al final, què han fet? Idò, fer tota

una tramitació parlamentària per arribar al que avui veim a un

mitjà de comunicació, a un dedazo i com li ha dit ja el portaveu

també de Ciudadanos, escolti, és que ens fan perdre el temps.

El 21 de juliol almenys ho varen fer d’una altra manera, varen

posar quatre noms i el Partit Popular va dir un nom, després

nosaltres direm per una cosa, vostès diran per una altra que el

consens no va ser possible, però aquell dia s’hauria d’haver fet

la votació, almenys vostès haguessin estat coherents amb una

llei que varen dur en aquell moment.

Realment, ja no tan sols preocupa qui posa, quin regne de

taifes posarà i està posant en aquests moments el director

general, el que preocupa és que la Radiotelevisió Pública de les

Illes Balears tendrà el pressupost més baix de la història, havia

anat baixant, ara quan incrementa el seu pressupost, almenys

dels darrers anys, el tornen a baixar en 3.400.000 euros,

redueixen el Film Commission, donen menys doblers a les

productores. Per açò, nosaltres hem presentat esmenes, si

realment volen que IB3 funcioni aprovin aquestes esmenes

també en els pressuposts quan arribi el moment. 

Sr. Damià, demani vostè la paraula i podrà intervenir, molt

de parlar allà darrere, però a l’hora de la veritat res de res. 

(Remor de veus) 

Per tant, el que hem de fer, si realment volien, era

consensuar-ho, però avui han demostrat filtrant o no filtrant,

intencionadament o no intencionadament, el nom de qui pot ser
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el director general d’IB3 fan un flac favor a aquest parlament

i al final es demostra que tenim un govern que no ha estat elegit

pels ciutadans, que està fermat de mans i peus i depèn d’altres

formacions que no volen estar al Govern i senzillament juguen

a fer política i no sempre constructiva. I ens preocupa el futur

que pugui tenir IB3.

Acab dient que en totes aquelles coses que creiem que

siguin bones per a IB3, per als seus treballadors, per tenir una

televisió pública que tengui aquest aspecte social que ha de

tenir, un tema molt important que veim des de les illes menors,

almanco jo ho veig, que serveixi per a un tema de cohesió i

vertebració de la nostra comunitat autònoma, però creguin-me

que el camí que hem pres no és l’adequat, pot ser que mai no

s’hagués elegit un director general amb dues terceres parts, no

sabem si serà en tres cinquenes parts, però en qualsevol cas el

que era un consens molt més ampli vostès rompen aquest

consens ampli que hi hagués pogut haver i per això ja haguessin

pogut modificar la llei i dir senzillament que bastava la majoria

absoluta.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Tadeo, accepta la transacció?

EL SR. TADEO I FLORIT:

Acceptam les transaccions talment, crec que ho ha llegit la

portaveu del Grup Socialista, talment havien estat en ponència

acceptades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, retira la seva esmena, la 7951.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, i també acceptam les transaccions a les esmenes que fan

referència al 4.2 h), crec que era, que s’havien d’afegir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies.  Torn de contrarèpliques. Té la paraula el

Sr. Alberto Jarabo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Ho podria fer des d’aquí, Sra. Presidenta? Moltes gràcies.

Molt breument, simplement bé aclarir que lògicament, malgrat

totes les crítiques i a la falta de consens, hem vist com es pot

transaccionar perfectament entre els partits polítics per arribar

a acords per millorar aquesta modificació de llei. Per tant, no

acabam d’entendre aquesta permanent crítica a les possibles

errades que s’han fet durant aquest procés que no seré jo

precisament qui defensaré la seva pulcritud ni la seva perfecció.

Evidentment que hi ha hagut errades, que ens hauria agradat

que tot s’hagués pogut fer amb molta més transparència fins i

tot, amb molta més claredat i amb molt més temps des del

principi, des que va començar aquesta nova legislatura.

I parlava el Sr. Font d’indecència. Gràcies per tornar seure.

Sí que és indecent que qui ha segrestat la televisió continuï

cobrant doblers públics. Li puc donar la raó, probablement

s’hagués pogut fer molt més per intentar internalitzar els

informatius o cercar fórmules que permetessin no prorrogar el

contracte que hi havia amb CDM. Entenc que tot va molt

precipitat i que hi ha hagut poc temps per prendre unes

decisions. Però jo consider que sí que hi havia alternatives, per

tant, totalment d’acord.

Comentava el Sr. Pericay respecte del model. Jo crec que

des del primer dia que jo em vaig trobar amb la resta de grups,

ja vaig comentar que era fonamental que abans de començar a

parlar de noms, s’havia de parlar de model, des del principi. Si

després va ser El Pi, o va ser Podemos o Ciutadans, també

compartesc aquest criteri i ho entenc perfectament. S’hauria

d’haver parlat del model. I jo crec que també s’han fet esforços

perquè es pogués parlar des d’aquí i des d’altres àmbits de la

societat per fer entendre als partits polítics que era fonamental

parlar d’aquest model i crec que ens han arribat idees, perquè

almenys d’aquí unes setmanes, la nova direcció general pugui

tenir uns certs criteris polítics i que també vendrien des de la

societat per començar una nova etapa en aquesta televisió

autonòmica.

Després hi ha comentaris que, clar, podríem descriure però

en fi ... Que només ens importa el control dels mitjans públics

i fins i tot privats, ha dit vostè. Jo crec que les frases que es

diuen i els noms de què s’estan parlant, defineixin perfectament

que hi ha un canvi de criteri de cara a la independència absoluta

de les televisions i les ràdios públiques, per tant esperam

comptar amb la seva confiança sempre i quan lògicament quedi

clar que els noms de què es parla i que les ingerències dels

partits polítics siguin nulAles. A partir d’aquí, esperam comptar

que els seus comentaris puguin variar cap a una major

confiança.

Comentava el Sr. Tadeo la seva preocupació pels

treballadors d’IB3. Bé, ara canvien la seva opinió respecte dels

nomenaments. Vostès són els més ferms defensors que la gent

no ha de ser desnonada, es preocupen pels treballadors. Bé, idò

benvinguts al club, però crec que no estan massa legitimats per

fer-ho.

Per tant, simplement quant a les esmenes que hi havia, ja els

dic que queda demostrat que aquestes transaccions que s’han

pogut fer, nosaltres lògicament hi votarem a favor i si no vaig

malament Sr. Font, vostè manté les dues esmenes respecte que

el Consell de Direcció i la direcció general puguin passar d’1

a 3 mesos de distància respecte de la primera votació. Bé,

consideram que ara hi ha una qüestió d’urgència que requereix

fer-ho ràpidament, si després s’hagués de modificar, jo crec que

també se necessita un procés de meditació sobre com s’hauria

de fer és evident. Crec que hem tengut aquest procés i si no ho

hem fet fins ara, ens ho hauríem de fer mirar.

Per tant, votarem en contra d’aquestes dues esmenes.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Abril del Grup Parlamentari... No

vol fer ús de la paraula el Sr. David Abril.

Té la paraula el Sr. Nel Martí del Grup Parlamentari...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Molt breument. Simplement per referir-me a la darrera

intervenció del Sr. Tadeo. La nostra obsessió i l’objectiu

d’aquesta proposició no de llei és precisament el consens. Quan

vam fer una proposta per elegir el director general a través de

la llei que marcava que l’elecció s’havia de fer per dos terços,

era una proposta que convidava el Partit Popular a sumar-se al

consens. Quan modificam la llei perquè l’elecció es faci per

tres cinquenes parts, és una proposta que es fa a favor del

consens. Les dues han estat propostes per assolir el consens i en

els dos casos el Partit Popular els ha rebutjades.

Quan avui de les 16 esmenes n’acceptam 10, és perquè són

propostes per assolir el màxim consens. En aquest cas El Pi s’hi

ha sumat, en gran part, a diferència del Partit Popular, que posa

crec traves a algunes de les esmenes; però jo crec que era fàcil

que alguna més de les transaccions les hagués assumit.

En qualsevol cas, jo reiteraria que ara hi ha espai per al

diàleg i per al consens i crec que el Partit Popular allò que

hauria de fer és sumar-s’hi i fer que aquest canvi de model sigui

un model amb el qual ell també s’hi senti participat i a gust.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, podria llegir per favor la transacció de les

esmenes RGE núm. 7952, 7953 i 7954, tal i com quedaria?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí. Les tres esmenes del Partit Popular, a les quals ha fet

referència la presidenta, quedarien amb aquest text

transaccionat que el Partit Popular entenc que ha acceptat. I

diria el següent: l’article 4.2.a), modificat amb aquest nou text:

“a) S’ha de fomentar, promoure i protegir el sector audiovisual,

tant pel que fa a la indústria i al colAlectiu professional, com a

la producció i potenciació d’obres i continguts audiovisuals.

Per assolir aquest objectiu es promouran convenis amb les

associacions productores per a l’externalització de programes.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Xavier Pericay del Grup

Parlamentari Mixt.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sra. Presidenta, no faig ús de la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

No fa ús de la paraula. D’acord. Té la paraula la Sra. Pilar

Costa del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument també. Sr. Tadeo,

que vostè parli que la reforma que estam portant ara endavant

i el possible nomenament d’un nou director general, sigui

producte del dedazo, que això ho digui un portaveu del Partit

Popular, miri, sincerament, jo és que no volia mirar el passat,

però és que vostès no en fan altra cosa que provocar-nos per

tornar al passat. Com em pot vostè parlar de dedazo quan en

aquest parlament vàrem votar que el Sr. Vicepresident del

Govern del Sr. Bauzá fos el director general d’IB3. S’imaginen

que avui votàssim que el Sr. Biel Barceló o que la consellera

Camps fossin el director general d’IB3? Estaríem tots esglaiats,

com esglaiats vàrem quedar la passada legislatura quan vostès

varen fer aquest nomenament.

(Remor de veus)

Per cert, varen fer tres reformes a la Llei d’IB3, tres

reformes sense consensuar, que van portar a tres directors

generals en quatre anys. Per tant, en tot cas jo no crec que ni les

productores, ni els treballadors i treballadores de l’ens estiguin

ni una dècima part de nerviosos de com devien estar la passada

legislatura. 

I per acabar. Miri, un pressupost més alt, a mi també

m’agradaria que hi hagués més pressupost per a IB3. Però hi ha

el que ha estat possible i no sempre un pressupost més alt és

garantia de res. Miri, quan va néixer la televisió va tenir el

pressupost més alt de la història, més de 140 milions d’euros,

a l’època Matas i directora general Sra. Umbert. Vostès creuen

sincerament que amb aquest elevadíssim pressupost varen tenir

la millor tele de la història? No. Aquest és l’origen de tot el

pecat, així va néixer IB3, amb un pressupost de quasi 150

milions d’euros, perquè el Partit Popular del Sr. Matas, molts

d’ells també avui continuaven donant suport a aquest model,

varen optar per una tele partidista. Per tant, no sempre el

pressupost és garantia de credibilitat. I allò que ara hem intentat

amb aquesta reforma i per poder nomenar un nou director

general, és precisament tornar la dignitat i la credibilitat a l’ens

públic.

Em qued amb l’aspecte positiu, que és que avui encetam

una nova etapa, com a mínim una etapa d’esperança i que el

nou equip directiu que surti de tota aquesta reforma, com a

mínim tengui també una nova oportunitat, on la pluralitat en el

Consell d’Administració estarà garantida per voluntat política

dels grups parlamentaris que tenim una majoria progressista en

aquest parlament. Perquè els ho he dit abans, a pesar que vostès

continuen posant entrebancs i que ja mig anuncien que no

estaran d’acord amb els nomenaments que aquí es facin,

nosaltres continuam estenent la mà i continuam oferint que

vostès formin part d’aquest consell d’administració, amb la

majoria més gran que té dins aquest parlament.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Farem un recés d’un minut.

(Pausa)

Continuam. Passam a la votació de les esmenes.

L’esmena RGE núm. 7451/15 ha estat retirada i per tant,

votam la transacció presentada pel Grup Parlamentari

Socialista. Començam la votació. Votam.

Vots a favor 35, vots en contra 20, abstencions 3.

Per tant, queda aprovada la transacció.

Continuam amb l’esmena RGE núm. 7951/15, que no ha

estat retirada per part del Grup Parlamentari Popular. Votam.

Vots a favor 21, vots en contra 37.

Queda rebutjada l’esmena RGE núm. 7951/15.

Les esmenes RGE núm. 7952, 7953 i 7954 han estat

retirades i transaccionades. Votam la transacció. Votam.

Vots a favor 58. Queda aprovada la transacció.

Votam les esmenes RGE núm. 7956/15 i 7958/15. Votam.

Vots a favor 19, vots en contra 34, abstencions 4.

Queden rebutjades les esmenes esmentades.

Continuam amb la votació de les esmenes RGE núm. 7955

i 7960. Votam.

Vots a favor 19, vots en contra 37, abstencions 2.

Queden rebutjades les esmentades esmenes.

Votació de les esmenes RGE núm. 7452 i 7455. Votam.

Vots a favor 3, vots en contra 34, abstencions 21.

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam a la votació de l’articulat.

Votació del punt 3, article 11.1; punt 5, article 15; punt 9,

article 24.3; punt 10, article 33.3.

Té la paraula, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si poguéssim fer votació en dos

blocs a nosaltres ens aniria bé. Si en el punt 3, article punt 11

i punt 10, article .32, un bloc. I el punt 5, article 15, i punt 9,

article 24.3, un altre bloc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a una votació separada si no hi ha inconvenient

per part de cap grup parlamentari.

A continuació votam el punt 3, article 11.1 i punt 10, article

33.2. Votam.

Vots a favor 37, vots en contra 19, abstencions 2.

Queden aprovats el punt 3 i el punt 10.

A continuació passam a la votació del punt 5, article 15 i

punt 9, article 24.3. Votam.

Vots a favor 33, vots en contra 24.

Queden aprovats el punt 5 i el punt 9

A continuació, passam a la votació de l’exposició de

motius. Votam.

Vots a favor, 37; vots en contra, cap; abstencions, 21.

Queda aprovada l’exposició de motius.

A continuació, passarem a la votació del punt 2, article 2.5,

amb l’esmena incorporada. Votam.

Vots a favor, 37; vots en contra, 19; abstencions, 2.

Queda aprovat el punt 2, article 2.5.

Votació de la resta de punts de l’article únic i disposicions

on no s’hi mantenen esmenes: denominació de la proposició de

llei, punt 1, article..., passarem primer a la votació del punt 3

bis, addició d’un nou punt a l’article 4.2.a), amb les

transaccions incorporades. Votam.

Vots a favor, 58. Queda aprovat el punt 3 bis.

I per últim, votació de la resta dels punts de l’article únic i

disposicions on no s’hi mantenen esmenes: denominació de la

proposició de llei; punt 1, article 2.2; punt 4, article 14.1; punt

6, article 18.5; punt 7, article 19.2.h); punt 8, article 19.2.q);

punt 9 bis, article 29.2.i); punt 11, article 35.1; punt 12, article

37.5; punt 13, article 40; la disposició transitòria primera,

disposició transitòria segona i disposició final. Votam.

Vots a favor, 57. Queden aprovats els punts esmentats.

Es faculten els Serveis Jurídics de la cambra per fer les

correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la

llei en qüestió tengui una redacció coherent.

Una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta

presidència proclama aprovada la Llei de modificació de la Llei

15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió

de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 17 / 24 de novembre de 2015 739

 

III.1) Moció RGE núm. 8368/15, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a control del dèficit i nivell

d’endeutament, derivada del debat de la InterpelAlació RGE

núm. 5026/15.

Continuam amb el punt de l’ordre del dia que correspon al

debat i votació de les mocions i, en primer lloc, debatrem la

Moció RGE núm. 8368/15, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a control del dèficit i nivell d’endeutament,

derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm. 5026/15.

Té la paraula el Sr. Antoni Camps del Grup Parlamentari

Popular.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

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

Presentam avui tres propostes d’acord, derivades de la

interpelAlació que, sobre el nivell d’endeutament i dèficit, vam

tenir el passat dia 3 de novembre, i són tres qüestions que a

nosaltres ens preocupen especialment i crec que també haurien

de preocupar el Govern i, encara més, la consellera responsable

d’Hisenda.

Em referesc, en primer lloc, a la suspensió de la Llei de

finances fins al dia 1 de gener del 2017, el Govern vol retardar

un any l’entrada en vigor d’aquesta llei, una llei la qual, vull

recordar, va sortir aprovada amb un ampli consens de tots els

partits, tots van alabar aquesta llei, precisament perquè

suposava uns majors controls en la despesa i en la gestió

pública i una major transparència. Tots van alabar el gran grau

de consens i ara vostès, amb els pressuposts del 2016, volen

rompre, precisament, aquest consens i volen deixar d’aplicar

aquesta llei.

Vull recordar les paraules de la consellera d’Hisenda, la

Sra. Cladera, a la primera compareixença a la Comissió

d’Hisenda, i deia: “En política pressupostària ens marcam com

a objectiu primordial millorar el control de l’execució

pressupostària”. I precisament, la Llei de finances el que

preveia és millorar el control de l’execució pressupostària, per

tant, aquest objectiu, que era primordial, no el veiem a cap lloc

en els nous pressuposts per a l’any 2016.

I per què el Govern no vol aplicar la nova Llei de finances?

Des del nostre punt de vista, el Govern no vol aplicar la nova

Llei de finances bàsicament perquè no vol estar subjecte a una

llei que suprimeix les partides ampliables i estableix, a més,

altres mesures de control sobre la gestió de les despeses. La

intenció de suspendre la Llei de finances és la constatació més

clara que no hi ha cap tipus d’interès per part del Govern de

controlar les despeses i de fer complir l’objectiu de dèficit.

El Govern ha decidit no fer res per controlar les despeses,

tant li és si açò genera més dèficit i per tant més deute, i si la

nova Llei de finances fa nosa, perquè, precisament, el que

vendria a fer és controlar aquestes despeses i aquest dèficit,

doncs simplement l’eliminam, simplement la deixam en

suspens i assumpte solucionat. Nosaltres creiem que aquestes

no són maneres d’actuar i per desgràcia ens recorden moltíssim

a la forma d’actuar del segon pacte de progrés, de memorable

record.

Jo crec que tots som conscients que aquella legislatura, el

segon pacte de progrés, va ser un autèntic desastre i,

precisament, la nova Llei de finances era, de fet, un fre per

evitar que la malmenada d’aquella legislatura es tornés a

reproduir en el futur a les nostres Illes; era un fre per evitar

aquella dinàmica perversa, que ho hem dit en moltes ocasions

i que era en el fons el cronograma del desastre, i ho hem dit

altres vegades i era que, clar, comences descontrolant el dèficit

i comences augmentant l’endeutament, i arriba un punt en què

les entitats bancàries deixen de finançar el Govern. I açò

comença a produir impagaments als proveïdors, començam a

retardar els pagaments als proveïdors, i a resultes d’açò tanquen

empreses i a resultes d’açò pugen les taxes d’atur.

I açò és exactament el que va passar a la legislatura del

segon pacte de progrés, on cada dia tancaven quatre empreses,

cada dia 68 persones anaven a la cua de l’atur. I a conseqüència

de tot açò, l’índex de pobresa va augmentar un 288%, i Balears,

de l’any 2007 a 2011 va passar de ser la darrera comunitat en

índex de pobresa a estar entre les cinc primeres, açò era el

rescat ciutadà del segon pacte de progrés.

I com que no volem que es torni repetir aquella situació,

entenem que és molt important que la nova Llei de finances

entri en vigor de forma integral quan estava previst, és a dir, dia

1 de gener del 2016. Per tant, compartim perfectament les

paraules de la consellera, quan deia que en política

pressupostària l’objectiu primordial era millorar el control de

l’execució pressupostària; llàstima que aquestes paraules avui

siguin un mal record o una cosa que, evidentment, no ha pogut

complir. I jo crec que vostè, Sra. Consellera, va venir amb molt

bona disposició, però la qüestió és que avui, i els pressuposts

ho demostren, no tenen cap interès a complir, precisament,

aquest objectiu primordial que era el control de l’execució

pressupostària.

També demanam a un segon punt que el Govern estableixi

i faci un calendari d’un pla de mesures concretes i suficients

amb l’objectiu de reduir el nivell d’endeutament. Tenim un

endeutament molt elevat, som la quarta comunitat amb major

deute sobre el PIB. A finals de juny, les darreres dades del

Banc d’Espanya, Balears tenia un deute de 8.260 milions, és a

dir, un 30,7% sobre el PIB. Dia 30 de juny, es devien a

proveïdors 398 milions, és a dir, un total de 8.658 milions

d’euros. Ara ja devem 8.996 milions, segons va dir la

consellera d’Hisenda. Per tant, he d’entendre que en aquests

pocs mesos que duem de legislatura s’ha augmentat

l’endeutament en 337 milions d’euros, sempre segons les dades

de la consellera Cladera.

Però és més, la previsió per a l’any que ve és de continuar

augmentant l’endeutament, sobre els pressuposts seran 260

milions més, previsió que en absolut no em crec, són dades

increïbles; és a dir, no augmentarem l’any que ve 260 milions.

És més, faig messions amb qui vulgui que l’increment

d’endeutament a l’any 2016, entre bancs i proveïdors, serà

d’uns 700 milions, 700 milions, i no m’erraré de massa milions.

I aquest sí, aquest sí que és un problema enorme, i no ho podem

jugar tot a un canvi del sistema de finançament el qual no

sabem quan arribarà i molt manco a negociar amb el Govern i

demanar-li un ajornament, que l’únic que farien en tot cas és

córrer la pilota, retardar la solució del problema, però el

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508368
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505026
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505026
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problema continuaria essent el mateix, tendríem aquest elevat

endeutament. Perquè aquesta seria, en certa manera, la política

de qui ve darrera que tanqui la barrera i jo crec que no seria el

més adequat.

Per açò també demanam establir mesures concretes, en el

tercer punt, concretes i constatables, a fi de reduir els terminis

mitjans de pagament a proveïdors; no pot ser que els proveïdors

de la comunitat, i em referesc, per exemple, a farmacèutics,

agències de viatges que avancen el cost dels bitllets a malalts

i a acompanyants, o a esportistes, els colAlectius del tercer

sector, etcètera, no cobrin en els terminis establerts per llei, açò

no pot ser. I dic aquests colAlectius perquè, precisament, eren

aquests els que a principis de l’anterior legislatura, a l’any

2011, es manifestaven davant aquest parlament i demanaven

una cosa tan senzilla com era cobrar allò que els devien.

Precisament, perquè creiem que no hauríem de tornar a

aquella situació, allò sí que era una tempesta perfecta, 2011,

allà sí que hi va haver una tempesta perfecte; precisament per

açò no volem..., fem aquestes propostes, i les fem perquè veiem

signes prou evidents que les coses no funcionen com haurien de

funcionar. Per exemple, i vam dir aquestes dades quan hi havia

la interpelAlació: si en el mes de juny el Govern devia 162

milions a proveïdors, en el mes d’agost ja eren 201, 40 milions

més, per tant començam a deure més als proveïdors. I si en el

mes de juliol el Govern pagava de mitjana a 41,85 dies en el

mes de setembre era a 70,38, 30 dies més de retard, dades que

són perfectament comprovables i que el Govern les facilita. Per

tant, davant açò, jo he de dir: el Govern s’equivoca, dóna

passes en sentit contrari; vol rescatar la ciutadania sense

quadrar els nombres, i açò, cregui’m, és impossible. I la

conseqüència d’aquesta miopia serà, més tard que prest, la

fallida del sistema, el colAlapse de la sanitat i de l’educació;

amb aquestes polítiques vostès posen en risc el nostre estat del

benestar i posen en risc els serveis bàsics essencials.

I no vull ser tremendista, però ...

(Remor de veus)

... però el drama que tenim ara és que ja..., és que aquest govern

ja no té massa marge més per poder continuar augmentant

l’endeutament, ja no té massa marge més per continuar gastant

sense control; ja no hi ha massa marge més per fer allò que, de

forma irresponsable, es va fer en el segon pacte de progrés.

Avui, senyors del Govern, ja no tenim marge, i vostès actuen

com sí que tenguessin marge.

I ja per acabar, ja per acabar, perquè la presidenta em dirà

coses, per tant llegiré, finalment, una breu reflexió de la

periodista Amaya Michelena, publicada diumenge, i

segurament qualcú la va llegir, en el Diari de Menorca i també

a l’Última Hora, i que descriu molt bé la situació actual

d’aquest govern: “Tener bastante dinero para hacer lo que

quieres hacer es el sueño de todos, pero ¡ay!, después de años

y años de despilfarro -el segon pacte de progrés-...

(Remor de veus)

... de alegrías y de préstamos sin pagar, toca penitencia -Sra.

Consellera-, toca penintencia. Y eso es lo que parece no

entender este gobierno. Que le pidan explicaciones a sus

predecesores -vostès que els coneixen molt bé els seus

predecessors-...

(Remor de veus)

... que son los que nos metieron a todos en este agujero. La

palabra austeridad no gusta a nadie, pero es lo que toca

ahora.”

Efectivament, ara toca austeritat, i aquest govern...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’acabar.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... està entestat a anar en sentit contrari, un error certament que

molt prest pagarem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Intervenció del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, per defensar l’esmena RGE

núm. 8768/15 i fixar la posició, el Sr. Carlos Saura, per un

temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Bé, quin negoci això del deute, jo crec que hem de

començar pel principi perquè si tenim aquest debat en aquesta

comunitat autònoma, si parlam de dèficit i de límit

d’endeutament és perquè tenim un problema molt més gran que

les seves conseqüències que es manifesten aquí, en aquest

parlament i a molts altres parlaments d’aquest estat, el

problema és una Unió Europea, que és l’instrument

d’Alemanya per mantenir la seva hegemonia. Com? Doncs,

mitjançant el deute. Crec que és bo fer una reflexió sobre el que

passa.

El Banc Central Europeu presta doblers a un interès del 0,1

o un 0,2% a la banca privada i la banca privada presta aquests

doblers a l’Estat i a les administracions públiques a un interès

molt més alt, això és un negoci rodó. Supòs que no tindrà res a

veure amb què Mario Dragui treballés a Goldman Sachs i De

Guindos, el seu ministre d’Economia, treballés a Lehman

Brothers. Però això no acaba aquí, perquè el negoci del deute

funcioni ha d’anar acompanyat per l’austeritat, austeritat, Sr.

Camps, per als de baix, perquè per als de dalt continua el

malbaratament del qual vostè parla.

Com funciona aquesta austeritat? Consisteix, bàsicament, a

retallar, externalitzar en educació, sanitat i serveis socials, però

res de retallar en grans instalAlacions, com la Ciutat de la

Justícia a Madrid, amb més de 100 milions de cost, que em

sona prou aquesta xifra amb el que passa aquí al costat, on

s’han aturat ara les obres; retallant a sanitat i a educació, no

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508768
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només lleven els drets a la gent sinó que també creen un

desprestigi d’allò públic, i la gent comença a pensar si seria

convenient treure’s una assegurança privada. I a qui

concedeixen aquests serveis, de qui son aquestes empreses, qui

són els amos d’allò privatitzat? Doncs els amics del Partit

Popular.

Les polítiques d’austeritat només han servit per causar dolor

i sofriment a les majories socials, mentre una minoria

privilegiada veia com els seus comptes no deixaven de créixer.

Però és que això tampoc no ha servit per rebaixar el deute; de

què han servit les polítiques econòmiques del Partit Popular?

Han servit perquè els beneficis de la banca siguin aquest any de

més de 9.000 milions d’euros, una mica més que el deute de la

nostra comunitat; han servit perquè hi hagi un 40% més de rics

a Espanya i perquè els consellers de les empreses de l’IBEX 35

es repartissin 900.000 euros al dia el 2014, o perquè els

beneficis de les empreses, també de l’IBEX 35, pugessin un

63% el 2014.

Però què té això a veure amb el deute i el límit

d’endeutament? Molt, igual que té a veure amb l’augment de la

bretxa entre rics i pobres a les Balears, d’un 22% entre el 2008

i el 2012; i té a veure també amb que un de cada tres nins a

Espanya siguin pobres, perquè la pobresa greu ja afecta 3

milions de persones en el nostre Estat. El 29% de la població

a Espanya, un total de 13.600.000 persones viu en risc de

pobresa o exclusió social, és a dir, amb l’“austericidi” i el

control del dèficit públic, mentre els rics són més rics, els

pobres són més pobres, la gent no només perd els seus drets

socials, garantits a la Constitució, la sanitat i l’educació, sinó

que també perd la possibilitat d’un salari digne. I cal recordar

que el salari digne és el mitjà pel qual es pot accedir a altres

drets garantits també en aquesta Constitució.

Doncs bé, tot això ha fet que els problemes millorin? No, en

absolut. El setembre el deute públic ha crescut 11.000 milions

d’euros respecte de l’agost, de manera que ha passat d’un bilió

cinquanta mil milions d’euros a un bilió seixanta-dos mil

milions d’euros. Però això sí que beneficia a algú, el deute

públic a Alemanya ha disminuït en el segon trimestre de 2015.

Això demostra que la Unió Europea és l’instrument

d’Alemanya per continuar sent hegemònica. Necessita un sud

pobre i obedient que pagui els deutes amb els seus bancs i que

s’endeuti més mitjançant l’austeritat alhora que sigui pont de

mà d’obra barata i així puguem competir amb Bangla Desh.

Però baixem un nivell més. El Decret Llei 3/2010, de 29 de

maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en

matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, nosaltres des

del nostre grup parlamentari pensam que és inconstitucional, a

més és ineficient i no és efectiu amb els propis objectius de la

llei. Si es presenta una llei amb uns objectius i aquests no es

compleixen, cal derogar-la. Però no és la intenció de Rajoy o

de Montoro millorar la situació del país, només és la de

millorar la situació d’una minoria privilegiada.

El nostre grup parlamentari ha presentat una esmena en el

sentit que s’ha de desobeir aquesta llei. Com deia Mahatma

Gandhi, quan una llei és injusta, el correcte és desobeir, perquè

el canvi de l’article 135 és una ofensa a la sobirania popular, a

la democràcia i als drets socials pels quals van lluitar els

nostres majors. Perquè la llei sobre el control del dèficit, mai

no s’hauria de permetre en una constitució garantista d’aquests

drets. No podem posar el deute per sobre dels drets de la gent

i per solucionar els problemes del país i més d’aquesta

comunitat autònoma, doblement castigada per un dèficit fiscal

del 14%, hem de ser flexibles i potenciar mesures de política

econòmica activa. Si la gent no té doblers a les seves

butxaques, la gent no gastarà aquests doblers. Un país i una

comunitat igualitària és un país més pròsper.

Però el problema és que el Partit Popular no declara alguna

cosa inconstitucional, llevat que li tregui vots, o que tregui els

doblers als seus amics. Si la gent vol votar a Catalunya la seva

relació amb l’Estat, inconstitucional. Si la minoria privilegiada

vol imposar l’austeritat per sobre dels drets de la gent,

constitucional. Si la Llei de comerç protegeix les Illes Balears,

però ataca els interessos de les grans superfícies, recurs

d’inconstitucionalitat.

La recepta del control del dèficit i del límit d’endeutament

s’ha demostrat ineficient i ineficaç. I aquí a Balears, la

comunitat autònoma a la cua del finançament, molt més. A

causa d’aquesta llei i d’altres lleis com la Llei Mato, amb

l’excusa d’aquestes lleis -com dic- Bauzá va acomiadar

professors, metges i es va retirar la targeta sanitària a 20.000

persones. Això sí que és ideologia i es diu neoliberalisme.

Ideologia per cert de nombres i no de persones. Jo sé, Sr.

Camps, que a vostè l’interessen molt els nombres i no les

persones, però a nosaltres ens interessen els ciutadans i les

ciutadanes d’aquestes illes.

Nosaltres apostem per flexibilitzar el compliment del límit

de dèficit. Perquè Warren Mosler va dir fa poc que el límit del

dèficit actual és com posar una borsa de plàstic al cap d’un

corredor de fons. Aquesta mesura és tan absurda que el seu

president del Govern, ha incomplert el pacte d’estabilitat

pressupostària més de cent vegades. El Partit Popular diu en la

seva moció que es posin mesures per reduir el nivell

d’endeutament d’aquesta comunitat autònoma, que és de 9.000

milions d’euros. I ara mateix, Sr. Camps, vostè deia que el

deute és molt alt i clar, pareix com si no haguessin contribuït a

generar aquest endeutament i no precisament gastant més en

educació, en sanitat i en serveis socials, sinó al Palau de

Congressos, al Palma Arena i tot un seguit d’infraestructures

innecessàries, que el que fan és augmentar el deute a la nostra

comunitat, sense donar cap benefici a les majories socials.

Per al Partit Popular són mesures per controlar el deute,

retallar, retallar i retallar. Però el Partit Popular té el rècord

d’augment del deute, tant a Espanya, com a Balears. Sr. Camps,

són els campions de l’augment del deute i ho ha reconegut aquí

mateix. I això és un gran negoci per als seus amics de la banca,

ho sabem perfectament. Però nosaltres no feim política per a la

banca i per a la minoria social, sinó que volem fer política per

a les majories socials.

Jo recoman a la majoria d’aquest parlament, que ara hi ha

un govern de progrés, que no ens preocupem perquè no serà el

Partit Popular el que governi l’Estat a partir del 20 de

desembre, serà un govern decent que posi les institucions al

servei de la gent. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Per fixació de posicions dels

grups que no han presentat esmenes, pel Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca el Sr. Antoni Reus per un temps de deu

minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Senyores i senyors diputats. Jo

vaig dir aquí en una ocasió que el problema que té la comunitat

autònoma no es diu deute, no es diu dèficit, el problema que té

es diu finançament. Però bé, no insistiré avui en aquest tema i

intentaré parlar del que és l’objectiu de dèficit i de la proposta

de reducció de dèficit que du avui el Partit Popular aquí.

Evidentment el deute de la comunitat autònoma és elevat,

no ho negarem, pot ser preocupant, però jo voldria saber què

estava dient o què estava fent, jo no era aquí la passada

legislatura, però el Sr. Camps sí. I ell que ara ens demana, no

que haguem de tenir menor dèficit, sinó que hem de reduir el

dèficit, això vol dir que un pressupost s’ha de quadrar amb

superàvit per cobrir aquest endeutament. Jo voldria saber ell,

ara que defensa això, què pensava quan l’any 2012 s’aprovaven

uns pressuposts amb un objectiu de dèficit de l’1,3 i s’acabava

prop d’un 2%? Quan l’any 2013 s’aprovava un pressupost amb

un objectiu del 0,69 de dèficit, que després és ver que l’Estat va

permetre ampliar-lo i es va acabar amb un 1,23, dins els marges

que posava l’Estat, però més de 5 dècimes per damunt del que

s’havia aprovat en el pressupost. I l’any 2014, que hi havia un

objectiu de dèficit de l’1% i es va tancar en un 1,71.

I ara al govern actual no li queda més remei que aprovar un

pressupost amb un objectiu de dèficit del 0,3%, el menor

objectiu de dèficit dels darrers anys i implementar mesures

tributàries, previstes en els acords de governabilitat, per tal de

dur a terme les polítiques socials i el retorn progressiu dels

drets als treballadors. I aquests objectius que fixa el ministeri,

que fixa l’Estat, seran del 0,1 per a l’any 2017 i del 0% l’any

2018. O sigui, que segons les imposicions de l’Estat, ens obliga

l’any 2018 a tenir equilibri pressupostari, quan l’Estat encara

tendrà un 0,3% de dèficit. Dos anys, per cert, dos anys abans

del que exigeix Europa, que exigeix per al 2020. 

Nosaltres com ha manifestat també el diputat de Podem,

creim que s’han de flexibilitzar aquests objectius i vostès

troben que no, troben que encara s’ha d’estrènyer més.

Almanco ho troben avui, perquè fa un parell de setmanes ens

diuen que troben que la renda social de 20 milions d’euros

queda curta; fa res ens diuen que la carrera professional l’hem

de pagar ja, que les pagues extres als funcionaris se’ls ha de

retornar ja i que a més, tot això ho hem de fer fora pujar els

imposts, pujar els imposts no, els hem de baixar. I a més de tot

això, ho hem de quadrar en tenir superàvit, segons el Sr.

Camps.

I vostè ens parlava de la quadratura del cercle a la seva

interpelAlació que va donar lloc a aquesta moció. Ja em dirà

vostè com ho hem de fer això? Si ens diu com ho hem de fer,

jo crec que vostè aquí està desaprofitat. Vostè se n’hauria

d’anar a Madrid a substituir el Sr. Montoro, perquè el Sr.

Montoro per a vostè és massa tou. El Sr. Montoro ens dóna un

0,3 i vostè troba que un 0,3 és massa...Vostè troba que hem de

tenir superàvit. 

(Alguns aplaudiments)

Vostè troba que el Sr. Montoro, això de donar el 0,3% a les

comunitats autònomes és massa. Jo crec que podria anar a

Madrid i per començar allà, els podria dir a veure què és això

d’aprovar un pressupost de l’Estat amb un 2,2% de dèficit, set

vegades més del que dóna a les comunitats autònomes, perquè

l’Estat se reserva un 2,2% de dèficit i a les comunitats

autònomes un 0,3; que gestionam un percentatge molt

important de l’estat del benestar.

El nostre deute és elevat, és entorn d’un 30% del nostre

PIB. El de l’Estat és d’entorn un 85% del PIB de l’Estat. Crec

que vostè hauria d’anar allà, no sé com tenen això de les llistes,

si són a temps a canviar-ho, però almanco que el posin

d’assessor i que comenci per establir un límit de dèficit per a

l’Estat inferior a aquest 2,2 i després ja podrà venir aquí a

parlar del 0,3 o de si hem de tenir superàvit. Crec sincerament

que tenint un objectiu de dèficit, amb uns pressuposts que

s’estan tramitant, amb un 0,3% vostè ha de deixar de fer

alarmisme i si considera que així com s’han tancat els anys

anteriors 2012 amb un 1,9, 2013 amb un 1,23 i 2014 amb un

1,7, això no ha posat en perill el pagament a proveïdors, quan

s’està aprovant aquí un pressupost, s’està evitant amb un

objectiu del 0,3; no ve a compte crear alarmisme sobre el

pagament a proveïdors.

I fer comparatives respecte del mes d’agost, quan tots

sabem com funciona el mes d’agost, crec que és crear un

alarmisme totalment innecessari. Nosaltres votarem en contra

de la proposta que ha presentat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. MELIÀ I QUES:

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

El Grup Parlamentari El Pi s’abstendrà en aquesta moció. I

clar, ens abstendrem perquè, Sr. Camps, vostè puja aquí i

pareix que tots els problemes és culpa del segon pacte de

progrés, vostè puja aquí i ho explica d’aquesta manera. I jo no

és que vulgui defensar el segon pacte de progrés, però la veritat

crec que hi ha un seguit d’elements substancials en la situació

financera de la comunitat autònoma que vostè no pot deixar de
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tenir en compte i que vostè ha deixat de tenir en compte en la

seva intervenció.

Una primera qüestió essencial és, i coincidesc molt amb la

intervenció del Sr. Antoni Reus, una primera qüestió és l’injust

repartiment del nivell de dèficit que fa l’Estat, que no el

reparteix en funció del pes percentual que correspon a cada

administració, com vostè sap perfectament i això és una

injustícia claríssima, perquè si les comunitats autònomes tenen

el 35% de la despesa pública, els hauria de correspondre el

35% del nivell de dèficit que permet la Unió Europea. Però

això no és com ho reparteix l’Estat, vostè sap que l’Estat

centrifuga el dèficit a les comunitats autònomes, per no parlar

dels ajuntaments, que pobrets tenen dèficit zero, aquests han de

complir sí o sí i són els que han d’aguantar que els insultin des

del Govern central i en Montoro els faci regles de despesa als

únics que compleixen. Però vostè d’això no en parla, de la

injustícia del repartiment del dèficit i aquesta és una primera

qüestió essencial, perquè si la comunitat autònoma tengués el

nivell de dèficit que li correspondria amb una divisió justa en

relació amb la seva despesa, per ventura tendríem més capacitat

pressupostària i tendríem més capacitat de complir aquest

dèficit.

Una segona qüestió que vostè gairebé ni ha esmentat, és que

no és casualitat que les comunitats més endeutades siguin les

pitjors finances i entre elles les Illes Balears. No és casualitat

això. No és una qüestió de millor o pitjor gestió, és que quan tu

tens una escassetat de recursos, normalment acabes generant

més dèficit. I això és allò que passa a les Illes Balears. Per tant,

si nosaltres tenguéssim un sistema de finançament que ens

aportàs els recursos de mitjana estatal en educació, en salut, en

dependència, segurament no tendríem aquests problemes amb

el dèficit i amb l’endeutament. Però vostè d’això tampoc n’ha

parlat gairebé. Quan aquest és el problema estructural de fons

que hauríem d’intentar arreglar. Però vostè no, vostè centra la

qüestió com si hi hagués una mala gestió d’un color polític

determinat i pus i tots arreglats si aquest color polític no hi fos.

Però això en realitat no hi és perquè la tercera qüestió i

també li ho han recordat, és que vostès quan governaven la

legislatura passada també varen generar dèficit, també varen

generar endeutament i tampoc no varen complir els límits

marcats.

Per tant, o vostès es consideren molt mals gestors o vostès

haurien de reconèixer que hi ha uns problemes estructurals que

són el fonament i el problema essencial i bàsic per a la qüestió

que debatem en aquest moment, que és el dèficit i

l’endeutament. Però vostè -ja dic- d’aquestes coses gairebé ni

n’ha parlat.

Per tant, a nosaltres sí que ens preocupa el dèficit i nosaltres

som una força política que considera que evidentment els

deutes s’han de tornar. Això ens pareix lògic i ens pareix que

és com pot funcionar un sistema, perquè un sistema que no

funciona d’aquesta manera és un sistema que s’ha d’esbucar a

la força. Però dit això, el que no volem és obsessionar-nos com

si fos un problema exclusivament de bona o mala gestió d’uns

determinats consellers o d’un determinat govern, com si no hi

hagués res de totes les qüestions que li he esmentat abans.

I evidentment nosaltres el que vàrem defensar i amb això

vàrem donar suport al Govern, és que el nivell de dèficit

s’hauria d’haver incrementat per part de l’Estat, que l’Estat no

ens hauria d’haver castigat en aquest 0,3%, que hauríem de

tenir més capacitat de finançament i que s’hauria de procedir a

la reforma del sistema i que per tant, hauríem de tenir més

possibilitats de despesa i de fer front a les nostres

competències.

Vostè fa un cert tremendisme, Sr. Camps, ha pujat molt el

to, quan vostès han incomplert. Si l’estat del benestar s’havia

d’acabar perquè no es compleix amb el nivell de dèficit, la

legislatura passada l’estat del benestar hauria d’haver finit,

perquè vostès no varen complir. I això tampoc no és

exactament així.

Per tant, aquest govern, com tots els governs, ha de fer

molts d’equilibris i aquest govern fa els equilibris que troba. En

alguns nosaltres, amb l’esmena a la totalitat als pressuposts es

demostra, no hi estam gens d’acord amb aquests equilibris.

Però tampoc no volem caure en el catastrofisme que és

percebut a la seva intervenció.

És evident que ens preocupa, i en això coincidim amb vostè,

el tema dels proveïdors. El pagament en termini dels proveïdors

és evident que és una obligació de tota administració i que, a

més, és una obligació per al bon funcionament de l’economia

del país. I per tant, en això sí que trobam que la seva iniciativa

parlamentària posa l’accent on toca i és evident que al Govern

li ha de preocupar molt més que els proveïdors cobrin i que els

proveïdors facin feina a gust i així com toca amb

l’administració pública de les Illes Balears.

Per tant, per les raons exposades no podem fer més que

abstenir-nos a la seva proposta, ja que en alguna cosa

coincidim, però en general en allò que no coincidim gens és

amb el diagnòstic i les causes de la situació del dèficit i

endeutament a les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Benvolgut Sr. Camps, en

contra del que vostè diu, sí que s’han pres mesures contra el

desbocat deute i dèficit de les Illes Balears, se n’han pres. Per

exemple, posar el Sr. Matas a la presó, és una mesura exemplar.

Sí, mesures, vostè reclamava quines mesures s’han pres, tenen

efecte sobre el control del dèficit. El Sr. Matas ja n’ha sortit,

però encara té diverses causes pendents. Per tant, el poder

exemplaritzant d’aquesta mesura encara té recorregut.

Un altre exemple que també vostè em dirà que no té res a

veure amb el Govern, però jo li demostraré que sí té a veure.

Una altra mesura, processar el Sr. Iñaki Urdangarín i

companyia, per entre d’altres, tràfic d’influències, malversació,

frau a hisenda i estafa a l’administració. Clar, sap a quina
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administració va estafar el Sr. Urdangarín, entre d’altres

també? Que dolent el Sr. Urdangarín que estafava

l’administració, eh? I que dolents els responsables de

l’administració que es deixaven estafar, signant alegrement

convenis ruïnosos.

Un altre exemple, vostè també pensarà que no té res a

veure, però jo li demostraré que sí. La confirmació per

sentència ferma que el PP balear es va finançar amb diners

provinents de comissions ilAlegals i que, per tant, encarien les

obres públiques pagades amb aquests doblers que ara tant i tant

la tribulen.

“Les sigles del PP estan brutes”, fi de la cita, ho va dir el Sr.

Vidal, el seu secretari general, si ell ho diu no cal afegir-hi res

més.

Són mesures judicials, estic d’acord amb vostè, no són

governamentals, perquè en la divisió de poders cadascú s’ocupa

dels elements que s’ocupa i el malbaratament de doblers, de les

estafes se n’ocupa el poder judicial de posar-les al seu lloc. Són

mesures que jo crec que són efectives, el problema és que

arriben tard, quan el mal ja està fet i ja s’han dilapidat milions

i milions d’euros en obres faraòniques, faraòniques sobretot pel

sobrecost que han tingut, no per la seva dimensió inicial, en

alguns casos totalment inservibles, com la depuradora de

Ciutadella.

I evidentment, aquesta no és la més grossa, tot i que com

que és totalment inservible ha sortit molt cara, no és la més

grossa ni fer-s’hi a prop, ja en els portaveus que m’han precedit

han sortit altres casos molt més sagnants. Qui respon per aquest

malbaratament?

La veritat, Sr. Camps, quan ens adverteix tan teatralment

que ens carregarem l’estat del benestar, quan debatem aquests

temes i en aquests termes tenc la sensació que en lloc de ser

fillets jugant a metges, som fillets jugant a polítics. Vostè es

mostra molt preocupat pel dèficit, el de Balears, com ha de dit

el Sr. Reus, el del Govern central no el preocupa gens, però

després venen aquí i s’oposen que augmentem ingressos, pens

per exemple en l’impost d’estades turístiques, no volen que

augmentem ingressos. També s’oposen que reduïm despeses,

pens, per exemple, en el debat que vam tenir aquí sobre la

carrera professional. O sigui, els preocupa el dèficit però ens

empeny a tenir-me més, menys ingressos i més despesa. Per

això dic que juguem als polítics, al final tot acaba sent un parlar

per parlar.

Vostès s’escandalitzen del dèficit i del deute i saben millor

que nosaltres com s’ha arribat a aquesta situació, ho saben

millor que nosaltres perquè, en gran mesura, l’han fet vostès el

dèficit, i així, a la vegada, nosaltres podem limitar-nos a dir que

tot és culpa de vostès, que és el que faig jo ara, i qui dia passa

any empeny i el joc continua, el joc de fillets.

Parlem clarament i diguem les coses pel seu nom, les Illes

Balears som víctimes d’un espoli sistemàtic per part de l’Estat

espanyol, fins al 7% anual del seu PIB se’n va en forma

d’imposts i no tornen mai, uns 2.000 milions d’euros cada any.

Vostè, a la interpelAlació, deia que cada dia el 2016 haurem de

pagar 2,5 milions d’euros de deute, se’n recorda, eh? Doncs, jo

li dic que cada dia, el 2016, haurem de pagar 5,5 milions

d’euros a Espanya que no tornaran. Se n’adona què ràpid que

eixugaríem el deute, sense aquest negoci ruïnós que es diu

Espanya i que vostès tant estimen?

Sí, parlem clarament i diguem les coses pel seu nom, però

també actuem en conseqüència, com vostè sap, la reclamació

d’un finançament just és una reivindicació històrica de MÉS i

de les formacions que l’integren. Què han fet vostès, a part de

dir-ho en aquest parlament i encara amb la boca petita? Amb

l’agreujant que, teòricament, vostès hi tenen tanta entrada a

Madrid i tant de poder d’influència, i amb l’agreujant que

competeixen per ser els més espanyolistes d’Espanya, amb la

qual cosa a Madrid estan ben tranquils, que saben que la

mamella balear no està en perill.

Sr. Camps, deixem de jugar als polítics i anem al moll de

l’os, vostè sap perfectament que el problema que patim és

estructural. Tenim unes competències i hem de respondre-hi

davant els ciutadans, no podem disminuir la qualitat dels

nostres serveis ni fer deixadesa de les nostres competències; no

podem disminuir la qualitat dels serveis públics, que ja és molt

justeta, i em sembla que tots en som conscients. Generem prou

riquesa per mantenir uns serveis públics de qualitat i per pagar

al dia, també per tocar el tema de la tresoreria, que també li

preocupa tant.

La solució no rau a renunciar a la qualitat d’aquests serveis,

la solució rau a reclamar enèrgicament el que és just; MÉS per

Menorca ho ha fet i ho farà, és una de les nostres senyes

d’identitat. Ens agradaria que vostès deixassin de banda

iniciatives eixorques, es posassin al costat dels ciutadans de

Balears i alcessin la veu d’una vegada contra els seus amiguets

de Madrid.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay del Grup Parlamentari

Mixt.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. No fa falta que

els recordi, m’imagín, perquè existeix això que se’n diu límit de

dèficit, perquè gastam més del que tenim, així de clar. Ens

podem demanar, és ver, si el que tenim és el que hauríem de

tenir o si el marge de dèficit de què disposam hauria de ser més

ampli, però, en tot cas, l’evidència és aquesta, gastam més del

que tenim. I a Europa i a Espanya, en particular, aquest dèficit

i el deute subsegüent i resultant han arribat a uns extrems

insostenibles, d’aquí que ens vegem obligats a no estirar més el

braç que la mànega, o, com a mínim, a intentar-ho.

Davant d’això, els partits que ens han governat els darrers

vuit anys perden el temps tirant-se els trastos pel cap, que si la

culpa és teva i no meva, etcètera, i els que ara governen culpen

el Govern central, que no és dels seus, és clar, de tots els mals

i li exigeixen una ampliació del límit. Amb quins arguments?
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Generalment, els de l’emergència social: no podem pagar la

sanitat, ni l’educació, ni els serveis socials. No diré jo que

aquests arguments no són de pes, ara, d’un govern i d’uns

polítics el que s’espera és un exercici de responsabilitat, no tot

s’hi val, i sobretot la política consisteix a prioritzar o a gastar

bé, si s’estimen més dir-ho així. El que no es pot fer és escudar-

se en què els altres tampoc no ho feien, siguin aquests altres uns

iguals o uns superiors.

El Govern d’Espanya, per exemple, ni la Comissió Europea

ni el Fons Monetari Internacional creuen que sigui capaç

d’acomplir enguany i l’any que ve els seus objectius de dèficit,

n’hi ha prou amb aquest indici per relaxar el nivell d’exigència?

No, evidentment, però sí és un indicador que podria permetre,

juntament amb d’altres, com per exemple el de l’Autoritat

Independent de Responsabilitat Fiscal, que ens diu que les

Balears són una de les cinc comunitats autònomes espanyoles

on els objectius de dèficit per al 2016 i 2017 són impossibles

d’acomplir, podria permetre, deia, que hi hagués un

replantejament general acordat entre totes les parts.

El que no es pot fer, i ho sent molt, és anar per lliure, que és

el que s’endevina darrera la decisió de deixar d’aplicar l’any

que ve part de la Llei de finances. Perquè les decisions

unilaterals en assumptes com aquest són una greu

irresponsabilitat. Amb els pressuposts que han presentat i que

l’altre dia discutíem aquí mateix, el límit de dèficit se superarà,

és evident, i vostès ho saben, perquè les previsions d’ingressos

no són reals i les de despesa tampoc, encara que els motius, en

aquest cas, siguin distints.

Fa més de dos mesos, quan discutíem aquí mateix una

proposició no de llei presentada pel Grup Socialista, crec

recordar, que demanava la flexibilització del límit de dèficit,

vàrem demanar que anàs acompanyada d’un pla d’ajust de cara

als pròxims anys, als pròxims tres anys, preferiblement, i que

llavors, per ventura, podríem votar-hi a favor. És l’única

manera, creiem, que té un govern de poder acomplir, proposar-

s’ho i ser transparent amb la proposta, de manera que la resta

de forces polítiques, i en especial les de l’oposició, puguin

avaluar l’acció del Govern, i fer-li costat si el pla en qüestió els

sembla raonable.

Per desgràcia, res d’això no s’ha produït fins ara, ni sembla

que hagi de produir-se. En conseqüència, donarem suport a

aquesta moció, amb l’esperança que aquest govern reconsideri

la seva decisió i faci el que ha de fer, tant si li agrada com si no.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Andreu Alcover del Grup Parlamentari

Socialista.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

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

Pericay, l’esperança li durarà poc, perquè ja li avanç que

votarem en contra d’aquesta moció, per un parell de punts, i

entrant amb olivetes a la moció.

Estarà d’acord amb el punt primer, n’estic convençut, crec

que temporalment ha vengut a una mala època aquesta moció,

en el punt primer, em referesc; això no és un punt d’una moció,

sota el meu punt de vista, això és una esmena parcial als

pressuposts, això és una esmena parcial a l’articulat de la llei de

pressuposts que properament discutirem aquí. Per tant,

convendrà amb mi que no té massa sentit discutir dues vegades

exactament el mateix punt, perquè estic convençut que també

presentaran l’esmena parcial, perquè vull entendre que no

s’aprovarà, sobre aquest punt.

Miri, jo no sé exactament quin és l’argument pel qual es

varen prorrogar un any més, però sospit, és a dir, estic

convençut que és el mateix pel qual, quan es va redactar la llei,

es va posar una vacatio legis de més d’un any; una llei de l’any

2014 que entra en vigor l’any 2016, devia ser per qualque

motiu. La van fer vostès aquesta i es va votar de forma

unànime, crec recordar, jo no hi era, però crec recordar que sí.

Per tant, els motius són els mateixos, perquè la situació encara

no ha canviat.

De totes maneres, deixi’m dir-li que s’acompleixen molts

dels preceptes que conté aquesta llei, per exemple el sostre de

despesa, el fons de contingència o el pla pressupostari anual,

aquests sí que s’acompleixen.

Què vostè diu que serà per les ampliacions? Bé, és possible,

fins i tot li diria que és probable, però aleshores, com voldria

que es pagassin totes les sentències d’expropiacions i laborals

que hem trobat, quan no hi havia pressupost?

(Remor de veus)

No, amb el percentatge que vostès varen deixar no n’hi ha

prou, Sr. Marí, i vostè ho sap, i vostè ho sap, i vostè ho sap.

Respecte del punt segon, ens demanen establir un calendari

d’un pla de mesures concretes suficients amb l’objectiu de

reduir l’import d’aquest endeutament. Només n’hi ha una de

mesura concreta i suficientment: un nou model de finançament.

Ho tenim..., jo crec que els 59 diputats d’aquesta cambra en

som ben conscients, un nou model de finançament; aquest nou

model de finançament que s’havia de pactar l’any 2014 i que,

pels motius que sigui, tampoc entrarem a valorar-ho, s’anat

posposant. És aquesta la gran mesura.

És més, jo crec que hem perdut un cert temps, un temps

preciós per a aquest nou model de finançament, jo crec que

hagués estat bé, i ho deix aquí, tal vegada ja és massa tard,

hagués estat bé pactar abans quines mesures de força aquest

parlament posarà damunt la taula de cara al Govern central per

al nou model de finançament la propera legislatura, perquè, a

dia d’avui, i em corregiran, ningú no sap qui serà el nou

president de Govern encara. Per tant, si prèviament, jo crec que

és més possible i és més probable que ens posem d’acord quan

no sabem qui serà en el futur, jo estic convençut que jo actuaria

de la mateixa manera, però també estic convençut que vostès

probablement no hi actuassin; si fossin capaços de pactar

quines mesures de força poguéssim establir, posar damunt la

taula, per al nou model de finançament, tal vegada

aconseguiríem..., estic segur que el Sr. Font, malgrat ara no hi
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sigui, també estaria d’acord amb aquesta mesura, però estic

segur que faríem una posició molt més de força.

De totes maneres, sàpiga, i també en deu ser ben conscient,

que la conselleria també elabora un pla d’estabilitat

pressupostària, un pla econòmic i financer, que ja l’havien

d’haver començat a elaborar un mes abans de les eleccions,

però que, pel motiu que sigui, no el varen començar a elaborar,

doncs ara s’elabora, moltes d’aquestes mesures que vostè

demanda evidentment que s’hauran de contemplar en aquest

pla.

Respecte del tercer, evidentment aquí crec que hi ha un petit

matís de redacció que també pot ser important, miri, aquí el que

s’ha de fer és acomplir la Llei de pagament mitjà de terminis

als proveïdors, el període mitjà de pagament s’ha d’acomplir,

són 60 dies, 30 més 30, 60, en això estarem d’acord, és el que

marca la llei. També estarem d’acord i és una manera objectiva,

perquè n’hi ha prou amb un clic allà, és que a l’anterior

legislatura no es va acomplir mai, no, bé, em dirà quin és el

mes, perquè jo els que he mirat no els acomplien, sempre eren

més de 30, i només s’acompleixen si és menys de 30 a Internet,

en el clic aquest que deia.

Per tant, que s’ha de reduir? Sí, s’ha d’acomplir la llei,

l’objectiu no és reduir, si pagam a 10 dies, hem de reduir a 3?

No, s’ha d’acomplir la llei, per això crec que falta concreció a

la proposta i per això ja els anunciï que votarem en contra de

les tres propostes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Camps del Grup Parlamentari

Popular.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

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

diputats. Sr. Saura, les seves esmenes li he de dir que,

desgraciadament, no les acceptam, supòs que s’ho esperava. I

és més, jo li diré, és a dir, nosaltres, des del Partit Popular, no

acceptarem cap tipus de lliçó d’economia d’un partit que ha

arruïnat o, almanco les seves idees, han arruïnat països com

Grècia o Veneçuela, i evidentment no acceptarem les seves

receptes per solucionar les condicions econòmiques de Balears.

(Remor de veus)

I no acceptarem tampoc lliçons d’economia d’un partit on

el seu líder, el Sr. Pablo Iglesias, diu que és socialdemòcrata,

com Lenin, ¡toma, toma ya!

(Algunes rialles i remor de veus)

Amb la qual cosa, escoltin, poden fer la proposta, a més

propostes de tipus populista, típiques dels seus discursos que

evidentment nosaltres en absolut no podem acceptar ni

compartir.

Sr. Reus, miri, avui té l’oportunitat de parlar amb la Sra.

Cospedal, i si li vol proposar que jo sigui ministre, n’estaré

encantat.

(Alguns aplaudiments, rialles i remor de veus)

Per tant, jo, li pot dir, si vol li podem presentar, avui fa...,

a les sis pot venir a la presentació dels candidats i li

presentarem la Sra. Cospedal, n’estaré encantat.

En qualsevol cas, jo crec que el Partit Popular sí que s’ha

pres molt seriosament la qüestió del dèficit i sí que s’ha pres

molt seriosament la qüestió de l’endeutament i jo vaig mostrar

aquest gràfic, perquè..., i aquí ho veuen perfectament, quan

puja el dèficit és quan governa el segon pacte de progrés, que

va arribar fins a un 5,01, i quan davalla és quan governa el

Partit Popular, per tant preocupació pel dèficit sí i molta i, a

més, amb fets constatables. L’endeutament, amb el segon pacte

de progrés, va augmentar 4.800 milions d’euros, 4.800 milions

d’euros, amb el Partit Popular 1.800 milions d’euros, perquè,

lògicament, hem d’incloure dins l’endeutament els pagaments

a proveïdors, el deute a proveïdors és un deute, i si aquest deute

el convertim en bancari, bé, el passam d’un lloc a un lloc, però

continua essent deute. I per tant, quan van sumar el deute de

5.000 i busques de milions que teníem al principi de legislatura,

més els 1.600, escoltin, vostès van augmentar en 4.800 milions

el deute.

I nosaltres, el Partit Popular, va disminuir el pagament a

proveïdors, el termini mitjà, de 700 dies a 45 dies. Vostès en

quatre mesos, ja han augmentat fins a 70 dies. Escolti, per tant,

ens preocupam. I açò no és alarmisme, açò és que en aquests

moments veiem signes claríssims que les coses no funcionen i

posam la veu d’alerta en aquesta situació, hi ha coses que no

funcionen. I voldríem que la consellera prengués nota d’aquesta

qüestió, simplement és açò.

I l’austeritat, l’austeritat no és tan dolenta, senyors del

Govern, i no serà tan dolenta quan en el pla de governabilitat

que vostès van signar hi ha un punt, un apartat, que es diu:

paquet de mesures d’austeritat. Per tant, no serà tan dolenta

l’austeritat quan vostès en el pacte de governabilitat tenen un

punt que així es diu.

I no em rallin de rescat a la ciutadania vostès, perquè què

han fet des què governen? Jo els ho diré: han derogat la Llei de

símbols i avui han aprovat la Llei d’IB3. Açò és rescat de la

ciutadania, açò és el que els ciutadans esperaven d’aquest

govern.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

En fi, jo crec que, ara seriosament, el Govern hauria de

prendre nota de la situació en què ens trobam, que, com deia

abans, no tenim marge; que l’endeutament és molt elevat i per

tant tenim poc marge per continuar endeutant-nos; que la

qüestió és seriosa, i jo continuu dient el mateix, és a dir, hem de

continuar controlant la despesa, hem de continuar controlant el

dèficit i hem de continuar controlant l’endeutament i tot el

contrari, tot el que vagi en la línia contrària serà molt dolent per

a la nostra comunitat autònoma.
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I per al Sr. Alcover, la Llei de finances. La Llei de finances

es va aprovar l’any 2014, en el darrer ple de l’any 2014, i no es

va posar en funcionament integral dia 1 de gener del 2015,

precisament perquè la Llei de pressuposts s’havia aprovat

prèviament i, per tant, té molt a veure la Llei de finances amb

la Llei de pressuposts; és a dir, no podem aprovar uns

pressuposts que no acompleixen la Llei de finances i després

que la Llei de finances s’aprovi quan els pressuposts no

acompleixen la Llei de finances, no tendria sentit, el lògic era,

precisament, que s’aprovés i entrés en vigor dia 1 de gener del

2016. L’estrany és que, tot i que els partits que en aquell

moment eren de l’oposició, volien que s’apliqués a partir de dia

1 de gener del 2015, ara vulguin que sigui dia 1 de gener del

2017.

En qualsevol cas, ja dic, nosaltres mantenim lògicament les

propostes que hem fet, lamentam no poder aprovar la proposta

de Podemos i insistir que el Govern hauria de prendre nota

d’aquestes qüestions que avui s’han plantejat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i algunes rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedim a la votació. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 33; abstencions, 2. Per tant,

queda rebutjada la moció.

Ara farem un recés d’una hora i mitja. A les quatre i mitja

continuarà la sessió. Bon profit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, recomençam la sessió.

III.2) Moció RGE núm. 8531/15, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a pla contra desnonaments,

derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm. 4562/15.

A continuació debatrem la Moció RGE núm. 8531/15,

presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla contra

desnonaments, derivada del debat de la InterpelAlació RGE

núm. 4562/15.

Té la paraula la Sra. Sandra Fernández del Grup

Parlamentari Popular.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Presentamos hoy una moción

que surge de la interpelación relativa al plan contra los

deshaucios, debatida ya hace dos semanas, era una

interpelación que también, a su vez, surgía de la propuesta del

acuerdo de gobernabilidad de los partidos que dan apoyo al

Gobierno, en el que se hablaba de la puesta en marcha de un

plan contra los deshaucios. En ese mismo acuerdo de

gobernabilidad recordemos que establecía que los cien

primeros días se iba a hacer el calendario y se iban a priorizar

las principales medidas de lo que llaman el rescate ciudadano

y, sin embargo, tanto a una pregunta hecha por el Grupo

Popular, como de esta interpelación, nos quedamos con la

sensación de que no se sabe todavía cuando se va a poner en

marcha este plan contra los deshaucios o si se va a poner en

marcha un plan o se van a hacer otro tipo de iniciativas.

En cualquier caso, es cierto que la problemática sobre los

deshaucios que comienza en el año 2008 y que, pese a las

diferentes iniciativas que se han llevado a cabo, tanto por el

Gobierno a nivel nacional, como por el Gobierno de esta

comunidad autónoma y de otras comunidades autónomas, sigue

siendo un problema para muchos ciudadanos, en este caso de

Baleares, y evidentemente, porque sigue siendo un problema

para los ciudadanos, pues también es una responsabilidad de

todos los políticos y, en este caso, especialmente, de los que

forman el Gobierno, de poder darle una solución.

Antes de entrar en la moción que hemos presentado, me

gustaría contextualizarla en el sentido de que todos los grupos

parlamentarios saben que el pasado 12 de noviembre tuvimos

una reunión todos nosotros con la Plataforma de afectados por

la hipoteca, en esta reunión la Plataforma de afectados por la

hipoteca nos presentó una propuesta de ley de vivienda, para

que se pudiese establecer en Baleares, y entre todos los grupos

establecimos el acuerdo de trabajar para intentar lograr el

máximo consenso en esta ley y poder presentar esta ley o

debatir esta ley en el Parlamento, tanto en el mayor tiempo

posible y, a ser posible también, por la unanimidad de todos los

grupos.

La idea que surgió de esta reunión es que, en esta ley de

vivienda de las Islas Baleares, se puedan resolver determinadas

problemáticas tanto respecto a la falta de vivienda como a la

problemática de los deshaucios y, evidentemente, también, una

de las cuestiones que se debatió en esa reunión es que tenía que

ser la conselleria, en este caso, con los técnicos de la propia

conselleria, quienes liderasen la elaboración de esta ley,

pudiesen presentar pues un borrador que ya los grupos políticos

pudiésemos debatir, y sí establecer ya cuál sería el mejor canal

para traerlo al Parlament, ya sea a través del Govern, por

lectura única, si hay unanimidad. En cualquier caso, yo creo

que el objetivo de todos los grupos políticos quedó manifiesto

que era intentar tener esta ley de la vivienda en el menor plazo

de tiempo posible.

Por eso, la moción que ha presentado el Grupo Popular es

una moción muy genérica, sin entrar en propuestas concretas,

porque creemos que ya que hemos establecido que se iba a

debatir esta ley y que tendremos un foro de debate y un espacio

de debate para establecer determinadas cuestiones concretas

que después puedan ir a la ley, incluso otros aspectos que

puedan ser a nivel nacional,... 

(Pausa de la intervinent i algunes rialles)

... nada, bien, ¿puedo seguir? Gracias.

Como ven, las propuestas que planteamos en la moción son

propuestas muy genéricas con el objetivo de que después las

más concretas ya se puedan debatir en otro momento.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508531
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504562
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La primera propuesta que hacemos es que “el Parlament

insta el Govern a mantenir la paralització dels desnonaments

de l’IBAVI.” Como saben, la paralización de los deshaucios en

el IBAVI se realizó en el año 2012 y así queremos que continue

siendo, y estoy convencida de que todos los grupos

parlamentarios también, y el Govern en este caso también va a

continuar con esta paralización.

También instamos al Govern a coordinar una estrategia en

políticas de vivienda común entre todas las administraciones

públicas. ¿Por qué? Porque, al margen de poder tener una ley

de vivienda para nuestra comunidad autónoma, al margen de

poder impulsar determinadas iniciativas por parte del Govern,

por parte del IBAVI, es muy importante que nos coordinemos

entre todos y que se coordinen entre todas las administraciones.

Muchas veces los ayuntamientos, y más con una problemática

que les es tan cercana, están estableciendo determinados

programas de viviendas, determinadas ayudas para el alquiler,

determinadas ayudas económicas urgentes; programas como

pueden hacer los diferentes consells insulares; el Govern, a su

vez, a través del IBAVI y de otras áreas también, hace políticas

en materia de vivienda, y creemos que con la coordinación

entre todas estas administraciones, entre todas las áreas, desde

luego vamos a dejar de duplicar esfuerzos y vamos a optimizar

al máximo los recursos para que estos recursos puedan llegar

de verdad a las personas, por eso consideramos que es algo

imprescindible, en general en la política, pero especialmente en

las políticas sociales, esta transversalidad y esta coordinación

de todos aquellos que tienen responsabilidad.

También instamos al Govern a trabajar conjuntamente con

los agentes sociales en la lucha contra los deshaucios. Es muy

importante que, al margen de trabajar entre las

administraciones, también trabajemos con los agentes sociales

porque están directamente implicados, no solamente con las

entidades sociales que trabajan, como puede ser Cruz Roja,

como puede Caritas, la Plataforma de afectados por la hipoteca,

sino también con los agentes que también tienen que ser parte

de la solución, como pueden ser bancos, como pueden ser los

promotores que pueden facilitar estas viviendas, como puede

ser el Colegio de Abogados, por ejemplo. Creemos que entre

todos se deben diseñar estas estrategias de lucha contra los

deshaucios y una política de vivienda que realmente pueda ser

efectiva.

El último punto es instar a las administraciones públicas a

dar apoyo a las entidades que trabajan con colectivos afectados

por los deshaucios o por la falta de vivienda. Es muy

importante también que desde las administraciones, como

siempre hemos dicho, podamos dar un apoyo al tercer sector

social y, en este caso concreto, a aquellas entidades que

trabajan con esta problemática; puede ser desde una ayuda de

carácter económico, a través de subvencions, a través de

concertación de determinados programas, como por ejemplo el

que estaba desarrollando Cruz Roja a través del Consell de

Mallorca, que es el programa Espai; puede ser, por ejemplo, a

través de la cesión de espacios, como hace el Ayuntamiento de

Palma con la Plataforma de afectados por la hipoteca. En

cualquier caso, creemos que las entidades que trabajan con un

colectivo tan vulnerable, como puede ser el de las familias que,

por ejemplo, han sufrido un deshaucio, deben contar con el

apoyo de la administración.

Como ven, la moción que presentamos son cuestiones muy

genéricas que creo que todos podemos estar de acuerdo y,

después, ya en el debate de la futura ley de vivienda, ya poder

detallar cuestiones, como decía, más concretas.

Se han presentado dos enmiendas: una por parte del Grupo

Podemos y otra por parte del Partido Socialista, a las que me

gustaría referirme ya en la primera intervención y hacerles una

propuesta de enmienda, a ver si todos los grupos

parlamentarios estamos de acuerdo.

El Partido de Podemos hace una enmienda con cuatro

puntos, de los dos primeros les diremos que votaremos en

contra, el primero es “instar al Gobierno del Estado a promover

una ley que paralice todos los deshaucios de primera vivienda

siempre que sean consecuencia de impagos por deudores de

buena fe”. Creemos que tanto con el Real Decreto Ley que

impulsó el Gobierno y después con la posterior Ley que

suspende y paraliza todos los deshaucios a colectivos

vulnerables, se puede encontrar recogida también esta

propuesta.

El punto número 5, que es “El Parlament insta al Gobierno

del Estado a promover una ley que regule la dación en pago

con carácter retroactivo”, no solamente lo decimos nosotros,

también lo dicen muchos expertos, no se tiene muy claro si esta

solución podría causar más perjuicios que los beneficios que

pretende. Ciertamente, hay un debate abierto, y no solamente,

como me dirá, por aquéllos, por los poderes fácticos y esas

cosas, como a ustedes les gusta decir, sino que realmente hay

una serie de problemáticas que no están resueltas y tenemos

muchas dudas de que realmente pueda ser positivo, así que, de

momento votaríamos en contra.

Y al punto número 6 y al 7 nos gustaría hacerles una

propuesta de transacción. El punto número 6, nosotros

proponemos que “El Parlament insta el Govern de les Illes

Balears a cercar una solució per tal que els petits i mitjans

empresaris puguin ser subjectes de l’aplicació del procediment

simplificat per a la reestructuració i cancelAlació de deutes”,

y que pueda ser el propio Govern el que busque cuál es la

mejor solución con este objetivo, es decir, no tiene porque ser

exactamente la modificación de la Ley de consumo, tal vez sí,

pero sí que dejar este margen al Govern para que encuentre esta

solución.

De la segunda..., del punto número 7, la propuesta que le

haríamos sería que “El Parlament insta el Govern de les Illes

Balears a promoure en el menor temps possible una llei balear

de l’habitatge, tenint en compte les propostes de la Plataforma

d’afectats per la hipoteca i d’altres entitats i agents socials”.

En este sentido, ampliamos la propuesta que ustedes hacen en

el sentido de que también en el debate y en el transcurso de este

tiempo se pueda elegir cuál será la fórmula más rápida para

presentar esta ley, que pueda ser un procedimiento de urgencia

o pueda ser por lectura única, pero también tener en cuenta, no

solamente las propuestas que hace la Plataforma de afectados

por la hipoteca, sino otras entidades y agentes sociales, como

por ejemplo saben también nos han hecho llegar a todos los

grupos Amnistía Internacional de determinadas propuestas

respecto a los desahucios.
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Y a la del Partido Socialista, les propondríamos la

redacción siguiente, que es “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de les Illes Balears a continuar treballant

conjuntament amb la Mesa de l’habitatge i els fòrums que es

consideren adients per aconseguir una llei d’habitatge

consensuada amb tots els sectors implicats i els diferents grups

polítics.” Añadimos, además de la Mesa de la vivienda, otros

foros que se puedan articular, ya que no todos los agentes o

todas las entidades implicadas forman parte de la Mesa de la

vivienda, y también que no solamente el consenso pueda ser

con los sectores implicados sino también con los grupos

políticos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Presidenta. La verdad es que la primera vez

que escuché en esta cámara al Partido Popular preguntando o

interesándose por el plan de choque contra los desahucios, la

verdad es que tuve que frotarme los ojos. Luego, la verdad es

que, ojiplático, no daba crédito a lo que estaba viendo, y es que

al Partido Popular, de repente, así como que no quiere la cosa,

se preocupa por los desahucios, y cosa que no es baladí que se

preocupe por los desahucios.

Quina vergonya! Quina vergonya! Qué falta de respeto...

(Alguns aplaudiments)

... ante las miles de familias desahuciadas, es una falta auténtica

de respeto. Y es por todas las acciones que están llevando a

cabo o por la inacción que están llevando a cabo a nivel estatal

y cuando tenían responsabilidades de Gobierno. De verdad, ...

(Remor de veus)

... pónganse en mi lugar, pónganse, sí, sí, es duro eh, es duro,

es duro,...

(Remor de veus)

Por un momento pensaba que estaba en un mal somni, estos

mal somnis que tienen ustedes...

(Algunes rialles, remor de veus i alguns aplaudiments)

... sí, de esos..., a esos que tanto aluden. Porque, la verdad es

que no dejaba de venirme a la mente una serie de imágenes,

unas imágenes que se intercalaban, iba viendo la Sra.

Fernández hablar y de repente se me intercalaba una imagen de

Rodrigo Rato, luego me volvía a aparecer otra vez la Sra.

Fernández, y al cabo de un rato me aparecía Blesa. La verdad

es que es un poco una pesadilla, menos mal que las

intervenciones y las preguntas duran sólo cinco minutos, pero

ya lo decía el cantautor: “la vida es eterna en cinco minutos”,

no sé si les sonará esa canción, Víctor Jara.

(Algunes rialles i remor de veus)

Bien, pues es una intercalación de imágenes en las que si

durante cinco minutos aparecen continuamente miembros de la

mafia bancaria organizada, pues eso es sufrimiento. Y es una

mafia bancaria organizada, criminal además, por la cantidad de

sufrimiento que ha generado a las familias, porque en todos

estos años -tiene usted razón-, desde el 2008, ha habido más de

sesenta suicidios vinculados a la situación de un desahucio,

vinculados a una situación de problemática con el banco, con

los bancos, porque los bancos acosan, los bancos continúan

acosando. Y continúan acosando, a pesar de que ustedes dicen

que han tomado medidas con las dos o tres, esas medidas que

dicen que han tomado, que luego no sirven para nada: el

Código de buenas prácticas bancarias; la Ley, esa que,

eufemísticamente llaman..., de... ¿cómo se llama?, de

protección de las personas con riesgo de ejecución hipotecaria,

y luego, claro, con la Ley de segunda oportunidad. Ninguna de

las tres medidas han servido para nada, ni siquiera también ese

fondo social de la vivienda que se sacaron de la manga, que

dieron los bancos, 29 entidades dieron 6.000 viviendas, de las

cuales sólo se ocuparon 410.

¿Eso es hacer algo por la solución habitacional? Perdone

que le diga, pero eso no es hacer absolutamente nada. A lo que

se ha dedicado mucha gente, muy vinculada con el Partido

Popular, es a robarnos a manos llenas a través de rescates

bancarios y si no de la propia banca.

Bien, pero claro, no ha quedado ahí, no es sólo una

intervención y una pregunta, sino que, además, hay una

interpelación, vaya, continúan, digo yo, ¿no? Parece que le han

cogido gusto a esto de hablar de los desahucios, pero no puede

ser, la verdad es que..., pienso, ¿no?, insisten, ¿no?, y es

posible que de repente estén de verdad interesados en hacernos

creer que están preocupados por las desgracias de los

deshaucios. Pero claro imagínense entonces el festival ya de

imágenes que me vienen a la cabeza, porque entonces ya no

sólo es un partido, sino que son dos. Entonces son dos partidos

que se ponen a hablar sobre los deshaucios, un partido que

promueve la ley mordaza, precisamente para castigar a las

personas que protestan delante de un deshaucio, para multarlos

con hasta 30.000 euros por intentar salvar una vivienda de una

familia, y luego, bueno, otro partido que tiene a exministras que

han favorecido la venta de viviendas, porque siempre decía que

el ladrillo nunca bajaría, ¿no?, que había que comprar

viviendas, incluso cuando estaba ya a punto de estallar la

burbuja inmobiliaria y nos decía que había que comprar

viviendas.

Bien, pues esos dos partidos se ponen a ver quién tiene la

lista más larga de acciones contra los deshaucios en el IBAVI,

y la verdad es que la de los dos es bastante escasa.

Bien, también es curioso que ahora el Partido Popular no

quiera concretar y se ponga a hablar exclusivamente del ámbito

balear, cuando en otros ámbitos, en otros temas bien que, como

el tema catalán o la unidad de España, bien que le interesa

hablar en esta cámara del ámbito estatal; bien, pues a nosotros
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nos interesa hablar del ámbito estatal, porque es donde tienen

que legislar, y por eso le ponemos esas enmiendas. Dos

enmiendas, bueno, cuatro en realidad, pero bueno, como ha

dicho que ustedes aceptarían dos, pero bueno, me voy a referir

a las dos primeras nuestras que es porque si ustedes estuvieren

realmente interesados en paralizar los deshaucios instarían al

Gobierno, al Gobierno de la nación, que es de su propio

partido, a que promueva una ley de deshaucios, porque las

medidas esas que dicen no han valido para nada, pero para

nada, no tengo tiempo ahora porque ya me queda poco tiempo,

no tengo tiempo a explicar el por qué no han servido para nada,

pero está claro y el imaginario colectivo es así, no ha servido

absolutamente para nada.

Y claro, ¿cómo iban a aceptar la segunda, la de que se

promueva una ley que regule la dación en pago? Claro, la

dación en pago, con carácter retroactivo, ha servido para las

inmobiliarias, más de 400.000 pisos de inmobiliarias han sido

efectuados con dación en pago. Pero, ¿sabe por qué? Porque

está claro, porque es el truco de los banco, es el truco: si a una

empresa le hago la dación en pago, ese bien lo recupero

inmediatamente, y luego lo puedo volver a poner a la venta,

porque siempre si una empresa está en suspensión de pagos, ese

piso me queda bloqueado durante muchos años, hasta que el

juez resuelva. Si una familia se queda con la deuda, se queda

con la deuda siempre, porque siempre tendrá un DNI al que

buscar, es una deuda perpetua. La dación en pago con carácter

retroactivo no quebraría el sistema, ya sé que usted dice que es

que hay mucho criterio, que puede decir que sí, que no, que tal,

pero la realidad es esa, es que una estafa auténtica.

Ha habido una cosa que me gustaría aclarar, porque usted

ha dicho que había que hablar y que en el diálogo deberían

entrar promotoras y bancos. Entonces claro, cuando propuso la

redacción de la enmienda, dice “entidades”, acaba en

“entidades y áreas sociales”, o “agentes sociales”. Bien,

queremos dejar claro que las entidades, estas entidades en

ningún caso pueden ser bancos y promotoras, porque son los

que han originado el problema. Los bancos no nos lo van a

solucionar, Sr. Joan Boned, los bancos no nos lo van a

solucionar, tenemos que legislar para que los bancos no tengan

campo de acción, tenemos que legislar para las personas.

Porque además ¿sabe lo qué pasa con la dación en pago?

¿Por qué tiene que ser? Porque mire, la estafa está en que si una

persona debe 200.000 euros, sale a la subasta por 140.000 el

piso, entonces el banco al final se lo queda por 140.000, la

persona sigue debiendo 60.000 al banco y al final, el banco

luego vende ese piso por otros 200, porque es el valor de

mercado. Y al final la familia se queda con 60.000 de deuda. Y

esa es la estafa, y además luego se lo refinancian, se lo

refinancian para que la deuda quede perpetua, porque al final

capitalizan los intereses. Lo mismo que le hacen a la Sra.

Cladera con la deuda, le capitalizan los intereses. Ese es el

truco, ese es el trilerismo, eso es como juegan los bancos, esos

son los bancos trileros. Y ustedes se los están comiendo todos

y las personas son las que están sufriendo. 

No nos vengan señores del PP, señoras, no nos vengan a

vender ahora que ustedes están en contra de los desahucios.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Conxa Obrador del Grup Parlamentari

Socialista.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors del Partit Popular,

des del dia que vostès varen presentar aquesta interpelAlació,

estam astorats, estam astorats!

(Remor de veus)

Sí, sí, perquè és sorprenent, per no dir hipòcrita, de veres,

per no dir hipòcrita, direm que és sorprenent, que vostès instin

l’actual Govern a impulsar aquelles polítiques que varen negar

durant quatre anys...

(Continua la remor de veus)

... durant quatre anys es varen oposar que els grups que eren

a l’oposició duguéssim iniciatives...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Vostès varen votar en contra de més de deu iniciatives que

es varen presentar a la Comissió de Serveis Socials, a deu

iniciatives varen dir que no, amb la seva majoria absoluta.

També varen dir que no a la proposició de llei d’insolvència

singular, varen dir que no, ni tan sols varen consentir que es

debatés aquí, ja es varen negar a la presa en consideració.

Mirin, vostès han presentat quatre pressuposts durant quatre

anys, amb zero euros, per impulsar promocions d’HPO, zero

euros. No varen acceptar ni una sola de les esmenes de

l’oposició per dotar aquestes partides, per impulsar l’habitatge

de protecció pública.

El Pla estatal d’habitatge ha estat desactivat, hem perdut

més de 2 milions d’euros per impulsar polítiques de lloguer

social, senyors del Partit Popular, el Pla d’habitatge social

estava perdut.

Hem trobat més de 240 pisos de l’IBAVI buits, buits,

senyors del Partit Popular! La Mesa d’habitatge ha estat

desapareguda tres anys, és que no l’han convocada en tres anys.

El Codi de bones pràctiques, un mecanisme pel qual

solAlicitaven a les entitats bancàries que moderessin les seves

pretensions, només ha aconseguit beneficiar un 10%, perquè els

requisits eren tan difícils de complir que la major part de la

gent no s’ha pogut acollir a un Codi de bones pràctiques, que

la banca amaga als seus clients, amaga perquè no volen

complir-lo.

Mirin, la seva reconversió, senyors del Partit Popular, a

pocs dies de les eleccions generals, sembla com a mínim poc

creïble, de veres.
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Mirin, passarem a comentar ara els punts. El primer punt de

la moció, “mantenir la paralització dels desnonaments a

l’IBAVI”, això és molt tendenciós, perquè l’única raó de poder

ser és dir al Govern, que el seu Govern va aturar els

desnonaments. Aquesta és l’única raó d’aquest punt de la seva

moció. Clar, va paralitzar els desnonaments a l’IBAVI, però el

més important, que era fer polítiques públiques fermes a favor

de l’habitatge, en tots els sentits, se’n varen oblidar, ja els ho he

dit abans, se’n varen oblidar.

Senyors diputats i diputades del PP, no s’han d’aturar

només els desnonaments de l’IBAVI, sinó que s’ha de fer tot el

possible per palAliar aquesta xacra a la resta de la societat.

Aquest Govern, el Govern actual ha aconseguit evitar tots els

desnonaments que hi havia previstos i també ha evitat els

desnonaments que vostès no varen ser capaços d’arreglar abans

de deixar el Govern.

El segon punt de la seva moció, “coordinar una estratègia

en polítiques d’habitatge comuna entre totes les administracions

públiques”, almenys aquí ja demanen una cosa que vostès han

estat incapaços de fer durant els anys de major crisi del sector

en els anys que governaven. En aquest cas quan va arribar a

aquest Govern, es varen trobar persones en situació de

vulnerabilitat degut al seu desnonament, que l’única resposta

que rebien de l’IBAVI era derivar-les a l’ajuntament.

Fins ara tot ha estat així, però avui aquest Govern lluitarà i

treballarà perquè l’assistència a les persones amb aquesta

situació i en matèria d’habitatge de manera global, siguin ben

ateses per l’IBAVI.

El tercer punt, “treballar conjuntament amb els agents

socials en la lluita contra els desnonaments”, vostès avui

presenten aquesta moció per demanar al Govern que treballi

conjuntament amb els agents socials, per lluitar contra els

desnonaments. Vostès avui diuen això, quan han estat un

govern que mai no ha volgut escoltar els agents socials. Un

partit que quan era al Govern no només no tenia agents socials

a la Mesa d’habitatge, sinó que la darrera vegada que la varen

convocar va ser el 25 d’octubre de 2012, en plena crisi

econòmica, quan hi havia desnonaments cada dia en aquesta

comunitat. 

Vostès varen convocar la darrera mesa a l’octubre de 2012.

Per això hem presentat la nostra esmena, per concretar que

aquest Govern està impulsant i ja s’ha reunit i ja ha convocat la

mesa d’habitatge i ha incorporat en aquesta mesa tots els agents

socials que estan treballant en aquest àmbit, com poden ser la

Plataforma d’afectats per la hipoteca, Creu Roja, Amnistia, els

consells, les oficines conjuntes dels consells insulars, perquè

entre tots aconseguiran arribar a un acord per poder impulsar

i aprovar una llei d’habitatge.

El quart punt, donar suport a les entitats que treballen amb

colAlectius afectats pels desnonaments, o per la manca

d’habitatge. Mirin, ens alegra que facin aquesta proposta, ja

que la primera administració que hauria d’incorporar-ho al seu

tarannà és la de l’Estat, que encara es troba en mans del seu

partit. Parlin vostès directament amb el Govern central, tot i

que creim que ja en sabem la resposta perquè aquest és el

Govern que més ha fet per la desigualtat en aquest país i que

esperem que canviï de color el proper dia 20 de desembre.

Malgrat tot, les seves mocions, el sentit estratègic de

rentada de cara que vostès volen tenir a partir d’ara perquè

s’acosten les eleccions, perquè saben que la ciutadania els ha

dit que no a totes les seves polítiques que han practicat durant

quatre anys, ara vostès fan aquesta operació de maquillatge a

veure si poden rentar i que la gent s’oblidi de totes aquelles

polítiques que varen destruir l’estat del benestar en aquesta

comunitat i a l’Estat espanyol també.

Per tant, malgrat tot això, nosaltres donarem suport a la seva

iniciativa, perquè no podem dir que no, maldament siguin unes

iniciatives molt genèriques, no podem dir que no perquè estam

d’acord que es treballi, que s’actuï a favor de la ciutadania i a

favor que la ciutadania pugui tenir un habitatge en condicions

i un habitatge digne. Per tant, direm que sí a les seves esmenes

i també dir-los que acceptam l’esmena in voce a la nostra

esmena.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Fixació de posicions dels grups que no han presentat

esmenes. Té la paraula la Sra. Margalida Capellà del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Bona tarda a tothom. Jo, quan escoltava fa dues setmanes el

Sr. Company aquí parlant de desnonaments, la veritat és que

passava una mica de pena, perquè me l’imaginava llevant-se la

camisa, la corbata i aparèixer aquí amb una camiseta vermella

i dient: sí es pot! Sí es pot!...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I estava francament emocionada de què vostès agafassin

aquesta bandera.

Mirin, aquí ja els han donat molta estopa...

(Remor de veus i algunes rialles)

...jo venc en to conciliador, com és el to de la moció que ha

presentat la diputada Fernández, i els he de reconèixer que,

com va fer vostè a la seva interpelAlació, que hauríem de parlar

d’interpelAlacions d’autobombo, bé, efectivament, vostès van

aturar els desallotjaments a l’IBAVI, varen ampliar habitatges

de l’IBAVI, se’ls ha de reconèixer. I és cert que des del Govern

espanyol s’han impulsat mesures per evitar els desnonaments.

També s’ha de dir que això és a partir de dues sentències molt

importants del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, no sé

si no existissin aquestes sentències si haguessin dut a terme

aquestes reformes, el Codi de bones pràctiques per als bancs,

el Fons social d’habitatge, tot això se’ls ha de reconèixer, la

reforma de la legislació processal civil.
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Molt bé, mesures importants, però que no són suficients. I

per què no són suficients? Em sembla, ja que parlam amb

aquest to conciliador d’aquesta futura llei d’habitatge i que ja

ens hem reunit els grups i hem parlat amb la Plataforma

antidesnonaments, em sembla que el problema és que vostès,

almanco des del Govern estatal i des del Govern autonòmic, no

han plantejat el problema com un problema de drets humans,

com un problema de complir un dret humà, que és el dret a

l’habitatge, a un habitatge adequat i també un dret

constitucional.

Per què no són suficients? Els diré un seguit de motius, no

és que me’ls inventi jo, poden llegir l’informe d’Amnistia

Internacional i els informes dels òrgans de Nacions Unides que

repetidament, ja de l’any 2008, ja deien al Govern espanyol que

no eren suficients. Mirin, aquestes mesures no garanteixen una

avaluació independent de la proporcionalitat dels desnonaments

de l’habitatge habitual. No garanteixen la igualtat entre les parts

en el procés judicial. No s’han aprovat en consulta amb les

persones afectades i amb les entitats antidesnonaments. Ara

vostès ho proposen al Govern i hagués estat bé que ho

haguessin fet des del Govern central i també aquí des del

Govern autonòmic.

I també una qüestió molt important és que no s’avalua, no

s’ha avaluat, ni tampoc no s’avaluen les conseqüències de les

polítiques socials i d’habitatge, perquè no hi ha estadístiques a

Espanya, no hi ha estadístiques fiables sobre la dimensió del

problema dels desnonaments, ni del problema de l’existència

dels habitatges buits. Partim d’un problema de base que

existeix a Espanya i és la falta de justesa del dret a l’habitatge;

és a dir, parlam d’un dret constitucional, un dret fonamental,

article 47, que reconeix el dret a l’habitatge, però, com tots

vostès saben, el Tribunal Constitucional no reconeix aquest dret

com a exigible fins que no es desenvolupi legislativament, i

vostès no ho han fet, no ho han fet en tots aquests anys. 

Aleshores, bé, és positiu que venguin aquí amb aquestes

mesures, però el problema no se solucionarà aquí, sinó en

aquest cas des del Congrés dels Diputats. Només en el País

Basc és un dret subjectiu i això tant de bo aquí ho tenguem amb

la Llei d’habitatge. I convid el conseller que impulsi que el dret

a l’habitatge sigui un dret subjectiu, invocable i que es pugui

reclamar davant els tribunals perquè, si no, no servirà de res

aquesta llei.

Aleshores, quin és el problema dels desnonaments? A mi el

que em sembla és que no podem tractar aïlladament aquest

problema sense tenir en compte el context que vivim en aquest

moment a Espanya. Espanya té la política més feble d’habitatge

social de tota Europa, de tota Europa, només un 1,1% de tots

els habitatges són habitatges socials, i això és el que tenim aquí

i vostès encara no han fet res a Espanya per solucionar aquest

problema. Tenim un elevadíssim nombre d’habitatges buits a

Espanya, pensin que una tercera part de la Unió Europea, una

tercera part dels habitatges buits de la Unió Europea són a

Espanya. Vostès què han fet per evitar això?

Més problemes, l’existència de males pràctiques per reduir

progressivament el període de qualificació. Vostès saben que

els habitatges socials durant un temps són públics abans de

passar a mans privades, es redueix aquest temps. I després un

altre problema que tenim dins aquest context, que jo crec que

s’ha d’afrontar per tal de solucionar aquest problema, és la

venda massiva d’habitatges socials a societats d’inversió, això

s’ha d’evitar.

Nosaltres donarem suport a la seva moció, ens hauria

agradat que haguessin tengut en compte tots els punts de les

esmenes del Grup Podem, perquè les compartim.

En qualsevol cas, consideram que a un moment de crisi

econòmica i social, que és quan era més necessari que mai

adoptar polítiques públiques destinades a protegir i

desenvolupar el dret a l’habitatge, hi ha hagut passivitat i quan

s’ha actuat, no hi ha hagut una lectura global del problema.

Aquest problema està lligat a la pobresa, a la precarietat

laboral, a l’especulació i sobretot a la violació d’un dret humà,

el dret a l’habitatge adequat. Fins que no afrontem aquest

problema i apliquem les mesures adequades, atenent que es

tracta d’un dret humà i també d’un dret constitucional, aquesta

llei d’habitatge que ens proposam dur endavant, no solucionarà

el problema.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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. Des

d’El Pi pensam que és inadmissible que es continuï ajornant la

presa de mesures contra els desnonaments per part de les

institucions de Balears. Segons el Consell General del Poder

Judicial, el 2014 es varen executar a Balears 2.518

desnonaments per impagament de lloguers o préstecs

immobiliaris, el que suposa un augment del 2,9% respecte del

2013. D’aquests, uns 889 foren desnonaments per execució

hipotecària, el que suposa un 35,3% del total. 

I davant aquestes dades ens trobam que el Govern anterior

no va convocar la Mesa d’habitatge durant 3 anys, és a dir, que

la darrera vegada que el Govern va seure amb la Direcció

General d’Habitatge, amb l’Institut Balear d’Habitatge, la

Conselleria de Serveis Socials i la resta de representants de la

societat civil, sindicats, Associació de promotors immobiliaris,

associacions de consumidors, organitzacions sense ànim de

lucre, va ser el 25 d’octubre del 2012. A més, a aquest fet hem

de sumar-hi que el Govern de Bauzá va tancar les oficines de

l’IBAVI a Menorca i a Eivissa i va tudar 2,2 milions d’euros

del Pla d’habitatge estatal. I mentrestant, com deia, 2.518

execucions de desnonaments en només un any.

No es tracta de discutir qui ha fet o qui ha deixat de fer per

evitar els desnonaments, es tracta de ser conscients dels errors

i de posar-se en marxa sense més dilacions perquè els ciutadans

d’aquestes illes vegin garantit el seu dret a un habitatge digne

i perquè ningú no es trobi sense una alternativa d’habitatge.
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Aquest mes, l’actual Govern ha convocat la mesa

d’habitatge, el que ja em sembla una passa. En aquest sentit

hem de dir que estam a favor de l’esmena de modificació del

punt 3 que ha presentat el Partit Socialista, perquè entenem que

aquesta primera reunió demostra la voluntat de posar fil a

l’agulla.

Malgrat tot, però, des d’El Pi pensam que queda molt a fer,

ens hem de reunir i dialogar amb els agents involucrats perquè

al cap i a la fi són els que conviuen amb aquesta realitat dia rere

dia, però és ben necessari que el Govern faci el possible per

obtenir més pisos destinats al lloguer social; ha de reobrir de

forma urgent les oficines de l’IBAVI a Menorca, a Eivissa i a

Formentera i ha d’actuar per evitar que cap ciutadà de les

Balears no es trobi al carrer.

Per acabar, recordar que està prevista la Llei d’habitatge

que tots els grups parlamentaris ens reunírem amb la

Plataforma d’afectats per la hipoteca i en parlàrem. Des d’El Pi

esperam que entre tots els representants d’aquesta cambra

puguem ajudar i aportar coses positives i consensuades a una

llei necessària per acabar amb aquest drama social que són els

desnonaments. Des d’El Pi votarem a favor de la moció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Font, del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta i bon dia a tothom. La moció que

debatem avui de la mà del PP ens acontenta, però ens deixa una

mica perplexos, perplexos perquè el PP ha governat aquesta

comunitat fins fa sis mesos durant quatre anys i ha estat incapaç

d’aplicar el que ara demanen. És clar que els punts que

demanen hi estam a favor, sempre hauria de ser una prioritat

palAliar el patiment d’aquestes famílies i colAlabor amb aquelles

entitats que realment sí han treballat per lluitar contra aquesta

xacra, per lluitar per un dret bàsic contemplat a la Constitució,

però del qual se’n van oblidar durant els anys que governaren.

Les dades són esfereïdores, des del 2008 s’han produït més

de 496.000 desnonaments, segons informa el Consejo del Poder

Judicial, 496.000 famílies amb la seva vida trencada, amb noms

i llinatges.

Una altra dada, les execucions hipotecàries van caure el

2014 a onze de les disset comunitats autònomes, l’excepció van

ser Aragó, Illes Balears, Canàries, València, Extremadura i

Múrcia, és a dir, els desnonaments no varen caure a les nostres

illes. 

Les polítiques aplicades, lluny d’aturar els desnonaments,

han fet que augmentessin. Totes les mesures adoptades han

beneficiat les entitats financeres, però en absolut a la

ciutadania. 

Entrem en els punts de la moció. En el punt 1 es demana

mantenir la paralització de desnonaments de l’IBAVI, normal,

aquests són els únics desnonaments que el Govern del PP va

paralitzar. Ara bé, l’important és actuar i treballar a favor de

l’habitatge, però haver evitat els desnonaments de l’IBAVI no

vol dir haver lluitat contra aquests ja que van deixar una gran

part de la població desprotegida.

Ja en el punt 2, la nostra perplexitat va en augment i, clar,

sorgeixen les preguntes. Sens dubte és fonamental aquesta

estratègia comuna entre les diferents administracions, la van

aplicar vostès? Per què durant el seu mandat l’IBAVI derivada

als ajuntaments totes aquelles persones que patiren

desnonaments? Per què no es varen coordinar? 

El punt 3 d’aquesta moció és el que més m’agrada i fa que

somrigui, tenint en compte que si una cosa va caracteritzar el

Govern del PP va ser no escoltar ningú, que ara de cop i volta

se’n recordin dels agents socials és, com a mínim, sorprenent,

per no dir hipòcrita. El maig de 2013 el PP va aprovar, en

solitari, la Llei 1/2013, el text que es va aprovar va ser fruit de

les modificacions introduïdes pel PP en la iniciativa legislativa

popular presentada per la Plataforma d’afectats per la hipoteca,

amb un milió i mig de signatures, però sense contemplar cap de

les principals mesures reclamades a la proposta original. Mai

no varen tenir tan fàcil poder escoltar un agent social com

aquest, amb el suport del milió i mig de persones que varen

signar aquesta ILP, però no ho feren. Per cert, l’opinió dels

juristes és que les propostes recollides en aquesta ILP

s’adequaven a les exigències derivades del principi de l’estat

social i democràtic i als estàndards consagrats en el Pacte

internacional de drets econòmics, socials i culturals i en el Dret

internacional dels drets humans. Una altra vegada, quina

oportunitat perduda.

Val a dir que un any després el Tribunal de Justícia de la

Unió Europea va dictar una sentència que va posar en evidència

el Govern del PP, aquest tribunal va establir que la legislació

hipotecària viola els drets fonamentals de les persones posant

el deute hipotecari en una situació de desigualtat, a més,

vulnera el dret a la tutela judicial efectiva, a l’article 47 de la

Carta de drets fonamentals de la Unió Europea, i la Directiva

93/12, en matèria de consumidors. La sentència obliga a

modificar la legislació, en concret la Llei d’enjudiciament civil.

La darrera vegada que es va convocar la Mesa d’habitatge

va ser l’any 2012, aquest 2015 ja s’ha convocat amb la

implicació d’agents socials, com la PAH, la Creu Roja i

Amnistia Internacional, que ni tan sols hi eren. La finalitat

d’aquesta mesa és ser l’eina de diàleg entre totes les entitats

socials que plantegi les iniciatives i articuli les solucions als

problemes reals de la gent. 

El darrer punt d’aquesta moció continua la mateixa línia que

les altres, demanant ara tot el que mentre han governat no han

fet. És clar que les administracions han de treballar colze a

colze amb les entitats, però ens agradaria que totes aquestes

peticions les fessin arribar al Govern de l’Estat, que parlessin

amb ells ja que està en mans del seu partit poder canviar

aquesta situació i fer-la extensiva a la resta del país, i

bàsicament per veure que en respon un govern que ha governat

d’esquena a la ciutadania. 
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Llàstima que les bones intencions que ens presenten en

aquesta moció no fossin prioritàries la passada legislatura. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester, del Grup Parlamentari

Mixt.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Los desahucios son un drama

social de primera magnitud. La pérdida masiva de puestos de

trabajo desde el 2008 ha supuesto la pérdida de poder

adquisitivo de muchas familias desencadenando una tragedia

que hoy en día se sigue padeciendo. Los gobiernos de España

que se han sucedido desde el 2008 se olvidaron de las familias

apostando por salvar a las grandes entidades financieras, entre

todos hemos pagado de nuestro bolsillo su rescate, mientras

que los gobiernos han hecho poco o nada para paliar este drama

social. Un desahucio de una residencia habitual y única por

imposibilidad del pago de una hipoteca genera un gran impacto

en la vida de una familia y los gobiernos han de tener un marco

normativo para dar respuesta a estas situaciones de

vulnerabilidad de manera eficaz y ajustada, caso a caso, antes,

durante y después, si el desahucio se hace efectivo. 

Así pues estamos de acuerdo con el punto 1 de esta

proposición no de ley que insta al Govern a mantener la

paralización de los desahucios en el IBAVI, es decir, que se

siga con la política de no interponer demanda por falta de pago

hasta que no mejore sustancialmente la situación económica. 

También estamos de acuerdo con los puntos 2 y 3 donde se

insta al Govern a coordinar una estrategia en políticas de

vivienda común entre todas las administraciones públicas así

como trabajar conjuntamente con los agentes sociales en la

lucha contra los desahucios. Para Ciudadanos una estrategia

común pasaría, en primer lugar, por la consecución de un

parque de vivienda social aportado por el IBAVI, la SAREB y

aquellos propietarios de viviendas vacías que quisieran entrar

en el Programa de Vivienda Social incentivándoles, por

ejemplo, con una rebaja sustancial en el IBI, entre otras

posibilidades.

Esta estrategia para la consecución de un parque de

viviendas social necesita de una gran coordinación entre todas

las administraciones públicas, ayuntamientos, consells y

Govern, además las entidades sociales también porque es

importante que la oferta case con la demanda en cada

municipio. Así pues, se necesitan datos de los ayuntamientos

para que el Govern pueda actuar con eficacia, tanto en lo

referente a una óptima distribución territorial en las diferentes

islas de la viviendas como en la adecuación de las mismas a las

necesidades de las familias. 

En segundo lugar, otra estrategia común donde nos

deberíamos sentar todos y consensuar es en la elaboración de

una ley de vivienda de Baleares donde se desarrolle el

contenido y significado del derecho a la vivienda que recoge

nuestra Constitución. En esta ley se abordaría, entre otros, el

problema de los desahucios hipotecarios. A este respecto seria

importante regular la obligatoriedad de los bancos a examinar

todas las alternativas posibles antes de llegar al desalojo y una

renegociación de la deuda para hacerla pagable. Para ello se

debería establecer un mecanismo que vigile la negociación

entre banco y familia para garantizar que el desalojo es

realmente el último recurso. Esta ley, también, en cuanto a los

desahucios, debería regular que los jueces dispusieran de los

medios jurídicos necesarios para evaluar en cada caso la

proporcionalidad y razonabilidad de un desalojo en una

ejecución hipotecaria.

Por último, añadir que también estamos de acuerdo con el

punto 4 y así pues Ciudadanos apoya esta proposición no de ley

en su totalidad.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula Sandra Fernández del Grup Parlamentari

Popular, per fixar-ne la posició i assenyalar les esmenes

acceptades.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. En primer lugar aclararé lo de

las enmiendas, que creo que hay un poco de confusión con... en

la mesa, tal y como he explicado en mi primera intervención,

aceptaríamos los dos últimos acuerdos de la enmienda

presentada por el Grupo Podemos, incorporándolos en nuestra

moción como puntos 5 y 6, con el texto que he leído

anteriormente, que si quieren después les paso por escrito, y el

texto que también he propuesto a la portavoz del Partido

Socialista y que ha aceptado que se incorporaría como punto 3

de la moción del Partido Popular, que también después puedo

pasar redactado.

La verdad es que para tener unanimidad en nuestra

propuesta el debate que se ha tenido aquí, desde luego... no lo

parece.

Sr. Morrás, yo le puedo decir que me siento igual de

legitimada que usted para presentar cualquier tipo de iniciativa

en este parlament, primero porque me han elegido los

ciudadanos y, como ustedes dicen, hoy gobierna un pacto de

izquierdas porque los ciudadanos de Baleares han elegido que

gobierne la izquierda y eso significa que al Partido Popular le

han puesto en la oposición con 20 diputados, seguimos siendo

el grupo mayoritario, pero en la oposición, con lo cual yo me

siento totalmente legitimada para hacer oposición y para mi

hacer oposición, y para mí hacer oposición...

(Alguns aplaudiments)

...y para mi hacer oposición es tanto controlar la acción del

gobierno como presentar cosas que considero constructivas

para los ciudadanos de Baleares. Así que sólo por eso me

considero legitimada.
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Pero también me considero legitimada porque le puedo

asegurar que, yo no sé qué concepto tiene usted de las personas

del Partido Popular, que somos personas sin alma, que desde

luego gobernamos de cara a los ciudadanos, que no hacemos

absolutamente nada, pues yo le puedo decir que en este sentido

me siento legitimada y tengo la conciencia muy tranquila de

haber estado cuatro años trabajando únicamente para los

ciudadanos, y me habré podido equivocar y habré podido

cometer errores y habré hecho cosas bien o cosas mal, pero le

puedo asegurar que yo me siento perfectamente legitimada para

traer aquí cualquier propuesta.

(Alguns aplaudiments)

Y además lo que me sorprende tanto de usted como de la

portavoz del Partido Socialista, de usted porque está dando

apoyo a un gobierno presidido por el Partido Socialista, es que

nos intenten ustedes dar lecciones en materia de desahucios, es

posible que el Partido Popular no haya hecho la mejor política

en materia de desahucios, pero desde luego mejor que la del

Partido Socialista sí.

(Alguns aplaudiments)

¿Qué es lo que hacía el Partido Socialista en política de

desahucios? Frase: “Justicia va a reforzar los medios judiciales

para agilizar los desahucios”, ¿de quién es?, de la Sra. Carmen

Chacón, gobierno de Zapatero, Partido Socialista.

(Alguns aplaudiments)

En el 2008 comienzan los desahucios y en el 2009 el

Partido Socialista aprueba la llamada Ley de desahucios

exprés, eso hacía el Partido Socialista, ustedes están dando

apoyo a un partido que es el Partido Socialista, que está

gobernando, que hacía esto contra los desahucios.

(Alguns aplaudiments)

Y como digo, y en eso estoy de acuerdo con la portavoz del

Grupo MÉS, que es verdad que no han sido suficientes las

iniciativas que se han llevado a cabo, pero se han llevado a

cabo iniciativas.

A nivel de aquí, de Baleares, por ejemplo, ya que lo ha

sacado la portavoz del Partido Socialista, pagar más de 24

millones de euros en solares, que ustedes nos dejaron a deber,

pagar más de 45 millones de euros de deudas que dejaron

ustedes pendientes de ayuda al alquiler, paralizar los

desahucios, que menos mal hoy aquí se ha reconocido que sí

los paralizó el Partido Popular en el IBAVI, que el conseller no

lo tenía tan claro hace dos semanas, se redujeron un 20% los

precios para el alquiler social. 

A nivel estatal se han paralizado los desahucios a colectivos

vulnerables, se ha puesto en marcha el Código de buenas

prácticas para los bancos, se creó el Fondo social de viviendas,

se han eliminado las cláusulas suelo para colectivos

vulnerables, se ha aprobado la Ley de segunda oportunidad, sí

que existe ya el carácter retroactivo en los pagos fiscales

relativos a las donaciones de pago, y se puede seguir

estudiando la donación en pago con carácter retroactivo, yo le

he dicho que nosotros no tenemos tan claro que sea positiva,

pero desde luego lo podemos seguir hablando.

Y estas medidas sí que han beneficiado a personas, más de

45.000 familias se han visto beneficiadas por estas medidas

antidesahucios, 4.000 familias han podido beneficiarse del

Fondo social de vivienda, ha habido más de 18.000

reestructuraciones hipotecarias y más de 5.000 daciones en

pago, eso son personas que sí se han beneficiado. ¿Qué no es

suficiente? Estoy de acuerdo con ustedes, pero eso sí que son

personas, también con cara y ojos, que se han beneficiado de

las medidas que se han puesto en marcha.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, tiene la palabra, Sr. Morrás. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gracias presidenta. Sólo aclarar una cosa en cuanto a la

transacción, en la segunda, es para aclarar lo de las entidades

y agentes sociales, si usted entiende como entidades a empresas

o entidades que tienen carácter lucrativo, como pueden ser

promotoras y bancos, entonces no estaríamos de acuerdo en

incluirlo. Si entiende entidades como entidades sin ánimo de

lucro y agentes sociales, pues no tenemos ningún problema,

pero debido a su exposición... nos ha generado alguna duda, y

que pretende que los bancos y las promotoras intervengan en la

redacción de la ley de la vivienda y no nos parece oportuno.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, vol contestar, Sra. Fernández?

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

La propuesta que le hacíamos era “otras entidades y agentes

sociales”, desde luego ya estará en manos del Govern decidir

quien considera como agente social. Los agentes sociales

pueden hacer mucho... bueno, los agentes, es que los agentes

sociales como tal, las entidades que puedan representar por

ejemplo a los promotores, la entidad como tal no tiene ánimo

de lucro, aunque después la promotora sí que lo tenga, pero en

cualquier caso el agente social al que quiera invitar el Govern

para redactar esta ley será decisión del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, puc entendre aprovada per assentiment la moció, amb

les modificacions expressades per la Sra. Fernández o volen

votar punt per punt?

Per assentiment? Tothom d’acord?

Queda aprovada per assentiment.

(Alguns aplaudiments)
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V. Adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa

d’aplicar el procediment directa i en lectura única a la

Proposició de llei RGE núm. 4281/15, presentada pel Grup

Parlamentari MÉS per Menorca, de la Comissió General de

Consells Insulars.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon a

l’adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el

procediment directa i en lectura única a la Proposició de llei

RGE núm. 4281/15, presentada pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca, de la Comissió General de Consells Insulars.

Abans de debatre aquesta proposició de llei, procedeix el

pronunciament del Ple de la Cambra sobre la proposta de la

Mesa de tramitació directa i en lectura única.

Puc considerar acordat aquest procediment de tramitació

per assentiment?

A continuació passam al debat de la proposició de llei.

VI. Debat i votació, si n’és el cas, de la Proposició de llei

RGE núm. 4281/15, presentada pel Grup Parlamentari

MÉS per Menorca, de la Comissió General de Consells

Insulars.

El sisè punt de l’ordre del dia és el debat i votació de la

Proposició de llei RGE núm. 4281/15, presentada pel Grup

Parlamentari MÉS per Menorca, de la Comissió General de

Consells Insulars.

Té la paraula el Sr. Nel Martí del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors

diputats. Amb l’aprovació d’avui, per unanimitat -i ho dic poc

a poc, perquè s’entengui-, per unanimitat, que sol ser... no és la

dinàmica habitual d’aquesta cambra, de la Proposició de llei

sobre la Comissió General de Consells Insulars el que fem no

és altra cosa -com tots tenim clar- que complir allò que preveu

l’Estatut.

Podríem pensar, per tant, que no és una gran fita, i tal

vegada en part és així, però jo diria que només en part. Avui,

segons el nostre Estatut, podríem tenir moltes coses: una llei de

consultes, no la tenim; un consell econòmic i social, i tampoc

no el tenim, el tenim suspès; un consell audiovisual, jo crec que

ningú no l’ha trobat encara; una sindicatura de greuges, que no

existeix; un règim especial, etc., etc., etc. El que feim per tant

avui és ver que és simplement complir l’Estatut d’Autonomia,

però aquest simplement no és poc important, és molt important,

perquè en certa manera no només és donar compliment a

l’Estatut sinó que també és donar resposta a allò que l’Estatut

preveia i aspirava, que era que els consells insulars fossin

autènticament el govern a cada una de les illes. 

El text de l’Estatut de l’any 2007 incorpora i preveu dues

figures de cooperació institucional entre el Govern..., dues

fórmules, dues noves fórmules de cooperació institucional entre

el Govern i els consells insulars per una banda, que és la

Conferència de presidents, i una altra en l’àmbit legislatiu que

és la Comissió General dels consells insulars. En concret

aquesta comissió està prevista a l’article 53. El que feim, per

tant, avui amb la proposició de llei és simplement el pas previ

i necessari per acordar en el si d’aquesta comissió participada

paritàriament pel Parlament i consells insulars allò que la farà

funcionar, és a dir, el reglament, la composició i les funcions

d’aquesta figura estatutària recollida en el nostre Estatut. 

Quin és l’esperit d’aquesta comissió, que crec que és el més

important? El de tenir funcions de caràcter consultiu i

prescriptiu en qüestions bàsiques que afecten l’autogovern a

cada una de les Illes, com l’atribució de competències dels

consells, el finançament, l’organització territorial, institucional,

la legislació que afecti les competències pròpies dels consells,

etc. D’aquesta manera es garanteix una cosa que fins ara es

preveia però no es complia de forma almenys estricta, que la

consulta i participació dels consells no sigui una qüestió

puntual o discrecional, d’ara sí ara no depenent de les

conveniències del moment o del Govern, sinó que sigui una

realitat recollida i executada de forma permanent. Una cosa són

les consultes que fa l’executiu i una altra molt diferent la

coordinació del legislatiu amb els consells insulars, segon

aspecte molt important. I, tercer, que quan l’executiu consulta

els consells ho pugui fer, i així es preveu, amb..., perdó, quan

ho fa l’executiu ho fa amb els governs dels consells insulars,

però en canvi a través d’aquesta comissió ho farà amb el

consell insular, amb el Govern i amb l’oposició.

Deia a l’inici de la intervenció que la decisió que avui

prendrem, que prendrà el Parlament, és senzilla però molt

important, perquè a més de tot l’esmentat suposa ratificar la

voluntat estatutària de 2007 de desenvolupar una arquitectura

institucional on els consells insulars són columna vertebral,

perquè crec que alguns ho creim fermament, aquesta comunitat

feta d’illes s’aguanta sobre quatre columnes, que són Mallorca,

Menorca, Eivissa i Formentera; són columnes de diàmetre

diferent per allò de la població, clar que sí, però de la mateixa

alçada; un edifici que se sosté sobre columnes de diferent

alçada seria un edifici insostenible. Hem de saber gestionar, per

tant, molt bé aquests principis d’igualtat i de diferència per tal

que totes les illes se sentin integrades dins aquest projecte.

L’Estatut parla de consells insulars com a governs a cada

una de les Illes, els atorga competències, els atorga capacitat

reglamentària, l’elecció dels membres dels consells insulars es

fa amb llistes separades i específiques, distintes de la dels

diputats del Parlament, etc. En definitiva, els dóna açò que deia

al començament, capacitat d’autogovern, de sobirania, diria jo,

de capacitat de decidir, d’influir en les decisions que afecten els

ciutadans que representen i defensen. I efectivament crec que

aquest és el camí que ha d’adaptar la realitat institucional de

gestió i de presa de decisions, que s’ha d’adaptar a una realitat

que crec que ningú no qüestiona, que és la realitat sociològica

i de necessitats d’aquesta comunitat, com deia feta d’illes. I

sobretot no podem oblidar, per donar resposta a aquestes ànsies

d’autogovern, una demanda històrica especialment de les illes

de Menorca, Eivissa i Formentera. 

Acab, perquè crec que no fa falta molta més explicació. Ho

deia a la passada intervenció i ho recollia d’un jurista

menorquí, Josep Maria Quintana, quan deia que Mallorca,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504281
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504281
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Menorca, Eivissa i Formentera tenen una personalitat massa

densa, massa continuada, massa llarga i massa particular per no

disposar d’institucions territorials pròpies, institucions que

puguin actuar, que permetin actuar com a representants insulars

i administrin els interessos exclusius de cada una d’aquestes

comunitats. Els consells insulars es van constituir el mil nou-

cents..., immediatament després de les eleccions municipals de

1979, i de llavors han estat jo diria que una qüestió no resolta.

Algunes pensen o pensam que la resolució ha de passar per un

camí més confederalitzant, d’altres més federalitzant, d’altres

més immobilista, d’altres més simplificador... Segurament pel

camí i en l’horitzó divergim, però avui coincidim, hi ha

unanimitat, ho torn dir, a seguir caminant pel camí escrit i

aprovat per l’Estatut constituint la Comissió General de

consells insulars, que els ha de permetre tenir més participació,

més protagonisme en l’aprovació de lleis que després ells

hauran d’aplicar i que determinen la seva capacitat real

d’autogovern.

Acab, per tant, agraint -perquè crec que no farà falta una

segona intervenció- agraint el suport unànime de la cambra, de

tots els grups parlamentaris perquè açò hagi estat tan fàcil i tan

senzill. També vull dir que crec que és merescut reconèixer la

tasca que durant la passada legislatura ja es va fer en aquest

mateix tema, en aquesta mateixa comissió, en la qual vam

treballar intensament amb qui va ser diputada també d’aquesta

cambra, la Sra. Joana Barceló, i és la que gran part del text que

avui tenim aquí amb algunes modificacions també avui jo crec

que hem recollit i intentat que es convertís en realitat. Allò

important d’avui, però, és la unanimitat i allò important d’avui

és que crec que confirmam que aquell horitzó que marcava

l’horitzó ens el creim i el volem dur a terme.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Popular,

el Sr. Juan Manuel Lafuente. No? Perdó, el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

prenc la paraula en nom del meu grup parlamentari per

posicionar el meu criteri davant la proposició de llei presentada

pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, i ho feim

precisament invocant els mateixos arguments que vàrem emprar

per donar suport a una iniciativa legislativa que ens ha conduït

avui aquí, un text al qual no s’ha afegit cap tipus d’esmenes per

part del meu grup i per altres grups parlamentaris, i que la seva

aprovació se substancia per la via de la lectura única,

símptomes tots ells que la iniciativa ha rebut el màxim de

suport possible. 

I ho dèiem abans i ho reiteram ara: possiblement sigui la

creació de la Comissió General de consells insulars una de les

innovacions més avantguardistes incorporades a la darrera

reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, una

novetat que vuit anys després i després de dos governs distints

en aquesta comunitat autònoma es pretén posar en pràctica

introduint a l’entorn parlamentari una peça fonamental de

l’entramat institucional de la nostra comunitat autònoma com

són precisament els consells insulars. I ben sabut és que la

reforma de l’any 2007 va servir per atorgar precisament als

consells insulars un reconeixement exprés de la condició

d’institucions autonòmiques que són, i va servir també per

protegir les seves pròpies competències i els va reconèixer una

major autonomia i els va reconèixer una major capacitat de

govern, un reconeixement que va aconseguir la mateixa

expressió o la més alta expressió amb la creació del Consell

Insular de Formentera, avanços tots aquests històrics, avanços

tots aquests inevitables.

Però tots aquests avanços no haguessin tengut tot el sentit

si no s’establien fórmules, fórmules de cooperació, fórmules de

colAlaboració institucional entre administracions que

materialitzassin la veritable vocació del legislador, i es tractava

en definitiva d’obrir camí, d’obrir camí a la vertebració entre

estructures administratives singulars en el marc d’una

descentralització territorial obligada per raó del territori, i

varen ser dues -i vostè les ha invocat, Sr. Martí- les implantades

per aconseguir aquest propòsit: en primer lloc, la Conferència

de presidents, un espai important de diàleg, un espai necessari

de debat dels grans assumptes d’interès comú entre Govern de

les Illes Balears i consells insulars; i, en segon lloc, es creava

també la Comissió General de consells insulars, un espai que ha

de servir, entre altres coses, de nexe d’unió entre l’activitat

executiva del consell insular i l’activitat legislativa que promou

precisament aquesta cambra, el Parlament de les Illes Balears.

I, senyores i senyors diputats, com bé saben a partir de la

reforma practicada l’any 2007 els consells insulars -ho he dit i

ho reiter- formen part de la comunitat autònoma com a

institucions pròpies, i no només en formen part precisament per

ser objecte de control per part del Govern d’aquesta comunitat

autònoma, no són només objecte d’obligacions avui els consells

insulars, sinó també s’han de convertir, i aquesta comissió ho

ha de permetre de forma definitiva, en autèntics i s’han de

convertir en indiscutits protagonistes de la vida política. I avui

donam una passa més, una passa més perquè no ens hem de

resignar precisament al fet que el protagonisme dels consells

insulars a l’àmbit parlamentari quedi únicament i exclusiva

reduït a una única facultat legislativa que els dóna el nostre

Estatut, que és precisament aquella que els atorga i que els

permet promoure iniciatives legislatives, sinó que ha de tenir el

seu espai per participar de forma activa, de forma material en

la seva confecció com un agent colAlaborador més, com un

interessat més en el desenvolupament legislatiu. 

Senyores i senyors diputats, estam convençuts que la

presència dels consells insulars en la vida parlamentària ha de

ser molt més àmplia i ha de completar-se amb aquesta

comissió, la Comissió General de consells insulars, una

comissió no permanent legislativa, sense facultats executives

però susceptible d’adoptar acords o decisions que tenguin una

translació material en els àmbits territorials que en el seu cas

correspongui.
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Sigui com sigui, i ho vaig dir la darrera vegada en aquest

parlament, no inventam res que altres comunitats autònomes no

hagin fet abans. Des de l’any 1996 Canàries precisament en el

seu estatut d’autonomia regulava també la necessitat

d’incorporar una figura d’aquestes característiques, una

comissió general de cabildos insulars, i possiblement hagi estat

aquella figura que l’any 96 es recollia a l’Estatut d’Autonomia

de les Illes Canàries la que hagi inspirat el legislador de l’any

2007 que avui ens porti precisament a aquesta comissió

parlamentària per tal d’invocar i desenvolupar l’article 53 del

nostre Estatut d’Autonomia. 

Quines funcions s’han d’atorgar a aquesta comissió?,

funcions de caràcter informatiu, consultiu, la possibilitat

d’emetre informes sobre projectes, proposicions de llei en

matèria d’organització territorial i atribució de competències

als consells insulars, totes elles funcions absolutament

importants. I quant a la composició res a dir, perquè entenem

que la proposta de 24 vocals, 12 nomenats precisament pels

grups parlamentaris d’acord amb la distribució proporcional

que ha estat fixada en aquest parlament i 3 per cada un dels

consells s’ajusta precisament a l’objectiu que persegueix

aquesta comissió general de consells insulars, i vostè ho deia

precisament a la seva primera intervenció, quan vostè

presentava aquesta iniciativa legislativa: aquesta fórmula

paritària donarà la possibilitat que tots els grups parlamentaris

tenguin representació en aquesta comissió general de consells

insulars.

I, senyores i senyors diputats, acab de la mateixa manera

que acabava la meva primera intervenció en aquest debat que

es va produir fa precisament més d’un mes. Senyores i senyors

diputats, comptin amb el nostre vot favorable, Sr. Martí, a la

seva proposta, perquè creim en aquesta comissió, perquè la

impulsàvem i perquè no hagués tengut cap tipus de sentit

impulsar una reforma estatutària d’aquesta magnitud amb la

finalitat de reforçar el paper dels consells insulars si no

desplegàssim la norma per incorporar-los definitivament a

l’arquitectura institucional de la nostra comunitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marta Maicas, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda. Seré molt breu. Com

ja vaig dir a la meva intervenció quan es va presentar aquesta

proposició de llei el 22 de setembre, donarem suport a aquesta

iniciativa per tot el que representa. La reforma de l’Estatut

d’Autonomia de l’any 2007 va servir per atorgar als consells

insulars un reconeixement com a institucions amb capacitat

d’autogovern, amb capacitat de decidir, d’influir i de participar

en les decisions que afecten els ciutadans i les ciutadanes de

cada una de les Illes. Aquesta comissió general de consell

insulars com a nexe d’unió de l’activitat executiva dels consells

insulars i l’activitat legislativa que promou el Parlament de les

Illes Balears possibilitarà una participació necessària i directa

entre aquestes dues institucions. Al nostre programa proposem

que els consells siguin els veritables governs de les Illes perquè

estan a prop dels ciutadans i les ciutadanes i perquè coneixen

ben bé les necessitats de les seves illes. 

Tal i com es va establir en els acords pel canvi necessitem

obrir un nou temps institucional i recuperar l’esperit i la lletra

de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears de 2007. Ho

volem fer des de dos àmbits: reforçant l’autogovern de cada

una de les Illes mitjançant les seves institucions, per una banda,

però també dotant-les de millor finançament i més claredat

competencial. Aquesta comissió dins el Parlament permetrà una

major cooperació entre el nivell insular i l’autonòmic; a més

permetrà als consells dir la seva sobre qüestions autonòmiques.

Entenem que el seu coneixement de les diferents realitats

insulars serà de gran valor al procés legislatiu autonòmic. 

Constituir aquesta comissió compleix amb el nostre

programa de Podem Illes Balears, compleix amb el sentit comú,

és un canvi necessari, i aquesta comissió paritària és la via per

aconseguir-ho. Per això donarem suport. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar, del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Diputats i diputades, crec que tots

els companys i tots els grups parlamentaris que m’han precedit

ja han explicat molt bé quin era el sentit d’aquesta proposta i,

diguem, la necessitat de dur-la endavant. 

La creació d’aquesta comissió general realment és una de

tantes assignatures pendents, com va dir la meva companya

Margalida Capellà quan es va dur aquí a la presa en

consideració de dur a terme la reforma, pendents en el nostre

estatut de dur endavant, malgrat que n’hi ha moltes que es

podrien haver duit i que en aquest moment encara estan

suspeses, com són les inversions estatutàries, un nou REB, etc.,

etc., que compensin la nostra insularitat. Esperam que realment

aquestes assignatures facin més via del que han fet fins ara. Han

passat quasi..., l’any que ve farà quasi deu any, en farà nou, i

creim que la ciutadania espera més rapidesa dels seus

representants polítics. Diríem que és una obligació, per tant,

moral, jo crec, impulsar aquestes mancances que encara queden

d’aquesta reforma de l’Estatut.

I en el cas que ens ocupa cal destacar que en moltes

ocasions els que han de dur a terme la normativa que en aquesta

cambra aprovam, com és en aquest cas, en els consells insulars,

manca la seva participació, i sobretot quan són institucions.

Moltes vegades ens omplim la boca, ara, en aquests darrers

anys, de la participació social, de les entitats socials en molts de

temes de la transparència, diguem de la participació, i a

vegades ens oblidam també de traslladar aquesta participació
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i aquesta transparència als altres ens institucionals que ens

envolten, i que la ciutadania també ens demana que colAlaborem

i que ens coordinem de manera eficaç, perquè el que vol la

ciutadania li és igual si una competència està gestionada per un

consell insular o per un govern, el que vol la ciutadania és que

aquesta competència es gestioni de forma adequada i efectiva

per als ciutadans i per a la gent corrent.

Per tant crec que no pot ser que quan hi ha eines i

instruments com aquests que poden facilitar que a l’hora de

tramitar una normativa, aquesta realment sigui analitzada o

sigui, diguem, tractada o debatuda amb la institució que després

ha de ser la que realment l’ha de dur a terme i que això faciliti

que aquesta gestió es faci de forma més efectiva, creim que ja

és ben hora que aquesta cambra posi en marxa aquests tipus

d’instruments perquè aquesta gestió política sigui de cada dia

més eficaç. No ens podem permetre que els ciutadans vegin o

percebin que per la nostra banda no posam a l’abast tots els

nostres, diguem, esforços perquè això sigui d’aquesta forma.

Per tant, creim que aquesta comissió pot facilitar tenir una

legislació més àgil, més clara, sense duplicitats ni conflictes

entre institucions i per dur a terme aquesta exigència legítima

que he comentat abans de la societat.

Per tant, creim que el nostre grup sí que dóna suport, com

ja es va dir, a aquesta proposta i a aquesta proposició de llei

perquè creim que és una forma útil de colAlaboració i

coordinació política i una passa necessària d’autogovern i

també que ens hauria de fer autoreflexionar, diguem, i un poc

d’autocrítica del per què ens hem torbat tant temps en dur-la a

terme.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sr. 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, voldria

començar demanant que aquesta fos la legislatura on els

consells insulars es vegin reconeguts, que tenguin el seu propi

espai.

Els consells són les institucions, més enllà dels ajuntaments,

que són més prop dels ciutadans, són els que coneixen millor

la realitat de cada illa i em repetiré en el que vaig dir en el

debat de presa en consideració.

Si recordam el paper que ha tengut el Consell de Mallorca

aquesta darrera legislatura, veim la poca consideració que s’ha

tengut envers ells, com ja vaig dir, ha estat una figura

decorativa. Per què? Perquè ha mancat confiança política en la

institució i s’ha volgut buidar-la de contingut, ja ho vaig dir i

no em cansaré de dir-ho: si aquesta cambra hi creu i els

dignifica els ciutadans també hi podran creure, però no només

és un reconeixement, sinó un fet necessari.

Amb aquesta llei donam compliment i desenvolupam el que

ja va preveure l’Estatut d’Autonomia amb la reforma de l’any

2007. La reforma del 2007 incorpora i preveu dues noves

fórmules de cooperació institucional entre el Govern de les Illes

Balears i els consells insulars, si bé la Conferència de

Presidents és una realitat, la comissió general s’ha torbat vuit

anys a veure la llum. 

Aquesta comissió ha d’esdevenir un òrgan de coordinació

del poder legislatiu amb els consells insulars, és un òrgan

d’unió, la millor forma de donar participació a totes les illes,

una peça fonamental de l’entramat institucional que respon a la

lleialtat entre administracions; s’hi han de poder debatre les

lleis que també els afecten i reforçar la participació de cada illa

en la presa de decisions. I és que ens diu el nostre Estatut

d’Autonomia que els consells són òrgans amb capacitat

d’autogovern, amb capacitat de decidir sobre decisions que

afecten directament els ciutadans que representen.

El cert és que tant Mallorca com Menorca i Eivissa i

Formentera tenen personalitat i entitat de sobra per tenir unes

institucions fortes i vull remarcar que creim fermament a

reforçar l’autogovern, però també a millorar-ne el finançament

perquè si no de poc serviran les declaracions d’intencions, com

que encara és una declaració d’intencions el traspàs de

competències que també defensa el nostre estatut, immigració,

justícia, domini públic marítim terrestre, policia, seguretat

privada, inversions estatutàries, règim especial, queda molta

feina per fer. No complir l’Estatut d’Autonomia és no complir

la llei, cosa que a alguns els agrada recordar de tant en tant

segons la llei de què parlem.

Avui, per tant, estam d’enhorabona, després de vuit anys

podem dir que fem el que tocava fer.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester del Grup Parlamentari

Mixt.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Ciudadanos ya votó a favor de esta

proposición de ley, que es a fin de cuentas cumplir con nuestro

estatuto,  a pesar de la indeterminación actual de sus funciones

creemos en la importancia de este órgano, esta comisión

debería convertirse en el órgano de encuentro, de información,

de coordinación y de propuestas entre el Parlamento y los

consejos insulares puesto que los consells no tienen apenas

mecanismos de relación directa con el Parlamento a pesar de

que ejercitan una parte importante del poder ejecutivo de la

comunidad autónoma, de ahí que sea necesario establecer vías

o mecanismos de relación directa y colaboración entre estos

poderes ejecutivos y el poder legislativo.

Además, esta comisión puede convertirse en un excelente

foro de debate sobre las competencias que tienen transferidas

los consejos para intentar eliminar duplicidades existentes hoy
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en día entre estas dos instituciones que sólo supone dispersión

de la gestión y duplicidad en el gasto mermando enormemente

el que los impuestos de los ciudadanos reviertan en los

servicios excelentes y optimizados.

Referente a la composición de los 24 vocales de la primera

comisión de los consejos insulares esperamos que tengan

representación todos los partidos que componen el Parlament

y los consells, pues es en esta primera comisión donde se

definirá definitivamente la composición final de la misma con

la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros y sus

funciones.

Así pues y ya concluyendo, Ciudadanos apoya esta

proposición de ley que impulsará la coordinación entre los

consells y el Govern. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xico Tarrés del Grup Parlamentari

Socialista.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo també procuraré ser breu

ja que tots estam ben d’acord en aquest punt, però un no pot

deixar de sortir un dia com avui. El Sr. Martí, a qui vull

felicitar per dur això aquí, ha començat dient que no era una

gran fita dur això, jo li vaig  dir que crec que sí que és una gran

fita, entre altres coses perquè tots estam molt contents i molt

satisfets de com han funcionat aquests anys els consells insulars

i el que han suposat. Però també és molt cert, i no ens

enganyarem cap de nosaltres, els que hem estat a consells, que

sempre tenim aquella sensació que un consell podia estar més

ben dotat o més mal dotat en funció de quin color tengués el

govern de torn.

Per tant, és bo que anem rompent totes aquestes coses, és bo

que si creim que els consells són els vertaders òrgans

d’autogovern de cadascuna de les illes, idò estiguin ben dotats

econòmicament i tenguin una relació amb el Parlament i amb

el Govern de torn d’igual a igual entre..., quan dic d’igual a

igual vull dir entre el Govern i entre els mateixos consells.

Però també havia de sortir per fer referència a una cosa

concreta, un aspecte tècnic de la redacció que al Sr. Martí se li

ha oblidat dir i m’ha demanat si hi podíem fer referència, i veig

que el Sr. Martí ho parla amb el lletrat, que supòs que és això,

i m’han dit que convenia que ho diguéssim.

Quan anam a l’article únic, al segon punt, a la tercera línia,

concretament diu: “d’acord amb el que es preveu a l’article 53

de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aquesta comissió

estarà integrada per 24 vocals, 12 nomenats pels grups

parlamentaris i 3 per  cadascun dels consells”, però quan diu

“12 nomenats pels grups parlamentaris” ha de dir “12 diputats

o diputades”, que no es pugui entendre en cap moment que

fossin persones que no fossin diputats o diputades.

I tot això llavors quedarà en mans també..., perquè com bé

diu la disposició final, aquest punt queda sense tenir efecte en

el moment que es conformi la comissió. Però parlam -tengui en

compte, Sra. Ballester, amb el que ha dit vostè- que diu “3

membres de cada consell”, però si això ho haguéssim de fer

avui hi ha algun consell que té cinc partits. Per tant, no tots els

partits podrien tenir representació, que ja s’aclariria, però en

aquest cas sí que d’aquests partits que no tenguessin

representació algun membre d’aquest partit formaria part dels

membres que en tenen per part del Parlament, però en altres

ocasions, en altres legislatures es podria donar el cas que no fos

així, per tant, això s’haurà de contemplar quan es tiri endavant

i es faci això.

I jo finalment... només volia felicitar-nos a tots per tirar

això endavant, que evidentment podem fer referència al fet que

s’hagués pogut fer abans o no, jo no sol mirar aquestes coses,

si no dir: ho fem en aquest moment, ben fet està, que sigui

efectiu, que ens ajudi a funcionar com tots volem i que tots

tenguem la satisfacció d’haver estat aquí el dia en què s’ha

aprovat.

Així que enhorabona a tots i moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, podria aclarir el punt 2 de l’article únic, per

favor?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, el Sr. Tarrés ja ho ha explicat, però voldria que en

quedés constància. Efectivament, simplement com a millora en

la redacció, perquè no la canvia lògicament, com deia, quan

parla que estarà constituït per “24 vocals, 12 nomenats pels

grups parlamentaris i 3 per cadascun dels consells insulars”, era

afegir “12 diputats nomenats pels grups parlamentaris”, se

suposa, però es demana per la redacció que no en quedi cap

dubte, “i 3 consellers per cadascun dels consells insulars”. 

És simplement crec que una... bé, un aclariment que fa que

evitem males interpretacions o interpretacions equivocades i

que en aquest cas millora el text.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ateses les manifestacions dels grups

parlamentaris de la Cambra, puc considerar aprovada per

assentiment la proposició de llei debatuda?

Queda aprovada per assentiment.

(Aplaudiments)

Es faculta els serveis jurídics de la cambra per fer les

correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que el

text en qüestió tengui una redacció coherent.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Bones tardes.
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