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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, començam. El primer punt de l’ordre del dia

correspon al debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple. 

I.1) Pregunta RGE núm. 8871/15, presentada per la

diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a cobrament de l’impost

turístic.

Primera pregunta, RGE núm. 8871/15, relativa a cobrament

de l’impost turístic, que formula la diputada Sra. Margaret

Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta, bon dia a tothom. Fa unes

setmanes els ciutadans de les Illes Balears, i més concretament

els d’Eivissa, bé, els de les Pitiüses, i els de Menorca ens vam

despertar amb la notícia que l’avantprojecte de llei de l’impost

de turisme sostenible establirà que els creuers que tenguin el

seu port base a ports de les Illes Balears no pagaran l’impost

turístic, es tracta, per tant, d’una exempció que només

beneficiarà Mallorca.

No tan sols el Grup Parlamentari Popular no estam d’acord

amb aquesta mesura sinó també amb la imposició d’una llei que

afectarà tots els ciutadans de les Illes Balears i que ha generat

un fort rebuig a tots els sectors implicats, en particular la

Patronal del Sector Nàutic a Menorca ja ha manifestat que és

un greuge comparatiu molt injust per a Menorca i, a més, ha

afirmat que és una mesura que penalitza Menorca.

Sr. Vicepresident, per quin motiu només eximirà el

cobrament de l’impost turístic als creuers de Mallorca?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident, Sr. Biel Barceló.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, en primer lloc, des del Govern no es vol fer cap

discriminació cap a cap de les Illes, en aquests moments hi ha

un avantprojecte que es troba a informació pública, el Govern

és obert a escoltar totes les propostes que li facin arribar i,

precisament, en aquesta línia d’escoltar les propostes que li

facin arribar des de distints sectors i associacions es va fer

arribar que es considerava que els creueristes no havien de ser

considerats com a turistes de cinc estrelles, per tant, es va

rebaixar de 2 euros a 1 euro. Per tant, en aquests moments

parlam d’una tarifa que no és en absolut dissuasòria.

Quant al tema que diu vostè dels creuers de base i dels

creuers que simplement passen per una escala, en aquests

moments hi ha una situació que, efectivament, només hi ha

creuers de base a Palma, però això pot canviar, cada any

canvien les programacions que fan els creuers i, per altra

banda, efectivament, es pot incentivar també que a Menorca i

a Eivissa hi hagi creuers de base, amb la qual cosa, en aquests

moments, aquesta situació no es produiria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Miri, Sr. Vicepresident, li posaré uns quants exemples de

quin tipus de discriminació parlam. Si un turisme ve amb avió

pel matí i torna pel capvespre no cobrarà l’impost turístic. Si

aquest mateix turista va amb la Transmediterránea tampoc no

pagarà l’impost turístic. En canvi, qualsevol persona que vagi

amb creuers sí que ho farà. I, què em diu de totes aquelles

persones que tenen una assegurança privada i hauran de viatjar

per temes de salut a qualsevol illa?

Sr. Vicepresident, us vareu presentar per a, segons vostès,

ser el Govern del consens, però ja veig que les paraules se les

en du el vent. Moltes vegades vostè i el seu partit s’han queixat

del maltractament que patim les Illes Balears quant al

finançament, de fet, en moltes ocasions ha acusat, ha acusat

perquè ho he trobat, el Partit Popular de tenir una actitud

“entreguista” cap al Govern de l’Estat. Doncs ara, tots vostès,

tots els que donau suport com els formau part d’aquest govern

estau fent el mateix com si només a les Illes Balears aparegués

l’illa de Mallorca, centralisme illenc pur i dur.

I una última cosa, el sol surt per a tothom, no només per a

Mallorca. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Barceló. 

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, jo no entraré en aquesta demagògia entre illes perquè la

veritat és que no ajuda gens a la cohesió d’aquest país. En

qualsevol dels casos, li puc assegurar i li puc tornar a reiterar,

el Govern no discrimina cap illa, la distribució del fons es farà

amb criteris territorials, no es farà amb criteris de recaptació.

Per tant, es posarà el fons i després es distribuirà entre totes les

illes, independentment de la recaptació. Primer punt.

Segon punt, si posàvem, com a Barcelona, que els creuers

pagaven estant dotze hores l’única illa on haguessin pagat tots

els creuers, d’aquesta manera, era Eivissa. Això sí que hagués

estat una discriminació. 

Per altra banda, un altre tema que m’ha comentat, encara

que no tengui res a veure amb la pregunta, a l’avantprojecte els

familiars de malalts que s’hagin de desplaçar a l’illa de

Mallorca queden eximits de pagar l’impost. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508871


768 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / 1 de desembre de 2015 

 

I ja la darrera pregunta que jo faig a tots, volem o no volem

tenir recursos per tenir un turisme sostenible, per tenir un

turisme de futur? Volem o no volem tenir recursos per

preservar el nostre territori, el nostre paisatge i el nostre

patrimoni? Creim o no creim en el futur d’una imposició

turística que en aquests moments funciona a la meitat de països

de la Unió Europea i on nosaltres en el seu moment vàrem ser

precursors i pioners? I hem de seguir en aquesta línia perquè hi

hagi recursos per a totes i cada una de les illes per a projectes

per preservar el territori i el medi ambient.

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 8874/15, presentada pel

diputat Sr. José Vicente Marí i Bosó, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a reducció d’organismes

innecessaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 8874/15, relativa a reducció

d’organismes innecessaris, que formula el diputat Sr. José

Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula el diputat Sr. José Vicente Marí.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident econòmic,

consider necessari el Govern reduir organismes innecessaris,

especialment al sector públic instrumental, estudiant també el

seu redimensionament?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident Sr. Biel Barceló.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, Sr. Marí. La reestructuració del sector públic

instrumental, efectivament, és una de les qüestions que

s’aborda des de fa bastants anys ja, no ho ha agafat un únic

govern, li vull recordar, i efectivament aquest govern seguirà

treballant en una reestructuració des del punt de vista de la

racionalitat i de l’eficiència de l’administració pública.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. José Vicente Marí.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. M’hagués agradat, Sr.

Vicepresident, un poquet més de concreció. Li hem demanat

per aquesta qüestió perquè tot i que les mesures de contenció

i control de despesa en el seu acord de governabilitat són molt

minses, sí que sota el títol, grandiloqüent, “paquet de mesures

d’austeritat” hi figurava aquesta, però ens preocupa perquè és

poca la preocupació que vostès tenen de tenir cura amb els

doblers públics, i de les mesures de les quals es parla, només de

les tres mesures de les quals es parla en aquests acords de

governabilitat, no s’acompleixen. S’han fet un embull vostès

amb el nivell 33, hi ha més alts càrrecs i personal eventual i en

la liquidació dels pressuposts veuran que són més cars. I

d’aquesta, de la reducció del sector públic ni se’n parla.

I no sabem què volen fer, segurament haurem d’esperar que

vostès facin públic el cronograma dels acords de governabilitat,

perquè els acords de governabilitat diuen que hi ha un

cronograma, no? No sabem què volen fer, però de moment ja

han començat a incrementar el sector públic instrumental amb

organismes que estaven suspesos. Vàrem fer la passada

legislatura un procés important de reducció d’organismes

públics i d’empreses públiques que va suposar un estalvi

pressupostari de 250 milions d’euros. És veritat que ens vàrem

trobar amb un canvi jurisprudencial en matèria d’amortització

de places, però va suposar un estalvi pressupostari de 250

milions d’euros.

I duem sis mesos escoltant i sentint parlar cada dia dels

acords de governabilitat, tot just pareix que són les sagrades

escriptures o el llibre vermell de Mao Tse Tung, però no sabem

si es posen en marxa en aquesta matèria. Jo li deman, Sr.

Vicepresident, que convé que continuem amb el procés de

reestructuració per al final deixar deu o dotze empreses que

prestin serveis públics on fa falta perquè el mercat no els presta

i la resta ho faci l’administració pública. I en aquest sentit, si

vostès van per aquest camí i no és postureo tendran el suport

del Grup Parlamentari Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Barceló.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, com li he dit abans, el procés va començar ja el 2009,

2010 amb fusió i eliminació de tota una sèrie d’organismes, li

recordaré per exemple la fusió dels organismes de comerç i

indústria que eliminà el famós, desgraciadament, CEDIB o els

organismes de turisme que s’havien convertit, a més d’uns

colAlocadors de personal, també s’havien convertit en...

utilització per a finalitats particulars de gent que ha acabat a la

presó, com vostè bé sap perquè pertanyien al seu partit.

La recuperació dels organismes que s’ha plantejat són

organismes de participació. Estan o no estan d’acord a

recuperar organismes de participació com el Consell de

Joventut o el CES? Efectivament, això pot tenir un lleuger cost

econòmic, però nosaltres consideram que la participació

ciutadana val la pena aquest cost econòmic. 

Llavors, per altra banda, sí que ja hi ha mesures concretes

que hem duit a terme, concretament al sector públic

instrumental de 61 càrrecs directius que hi havia en la passada

legislatura hem passat a 33, hi ha 28 càrrecs menys, amb un

estalvi d’1.350.000 euros. Aquesta és la realitat.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508874
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 A més, per exemple, li puc dir un cas concret, el que jo

m’he trobat, Agència de Turisme de les Illes Balears, ara

funciona amb dos càrrecs directius, a la passada legislatura

funcionava amb quatre, funciona igual de bé, li ho puc

assegurar. 

Per altra banda, si feim les coses, les hem de fer ben fetes.

En la passada legislatura els acomiadaments improcedents i

nuls ens varen costar pràcticament 16 milions d’euros, si

haguessin fet les coses ben fetes, haguessin fet un ERO com

toca, negociat amb els sindicats, ara no hauríem d’assumir

aquest cost de pràcticament 16 milions d’euros. Aquesta és la

realitat.

Per tant, el procés continuarà, hi haurà racionalització,

evidentment els organismes la continuació dels quals estigui

justificada continuaran, aquells que prestin serveis, com vostè

deia i, efectivament, al llarg d’aquesta legislatura el procés

d’eficiència i de racionalització continuarà.

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 8875/15, presentada pel

diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a televisió pública de qualitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta RGE núm. 8875/15, relativa a televisió

pública de qualitat, que formula el diputat Sr. Antonio Gómez

i Pérez del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el diputat

Sr. Antonio Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores

diputados, muy buenos días a todos, Sra. Consellera, la semana

pasada se modificó la Ley de IB3, una ley que fue aprobada por

consenso por todos los grupos políticos que en aquel momento

formaban parte de esta cámara, y en la modificación se han

rebajado tanto los niveles de consenso que a partir de ahora no

va a ser necesario el acuerdo con el mayor grupo político de

esta cámara para poder elegir la dirección del ente. Parece

evidente que la modificación de la ley se ha hecho para atender

a los intereses de la mayoría política del momento.

Por otro lado, los canales 33 i 3/24 horas, si nos atenemos

a lo que están publicando los distintos medios de

comunicación, y en contra de lo que ha manifestado aquí el Sr.

Vicepresidente del Gobierno, parece ser que se van a emitir a

costa de la calidad de imagen en alta definición de nuestra

televisión pública. Y para cerrar el círculo negativo ustedes

modifican a la baja el presupuesto de IB3 en 4 millones de

euros.

La pregunta, Sra. Consellera, es la siguiente: ¿considera

usted que con 28,6 millones de euros es posible que IB3 pueda

cumplir con la función de servicio público que tiene

encomendado y a la vez poder ofrecer una programación de

calidad?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Esperança Camps.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Sr. Gómez, bon dia,

si no fos perquè som al Parlament de les Illes Balears, que és la

seu de la sobirania popular, pensaria que vostè està de broma,

però sé que no hi està de broma i llavors pens, em sap greu, que

la barra no té límits, i ja em perdonarà, eh?, però no entenc a

què treu cap aquesta pregunta.

No entenc com és capaç vostè de formular-la sense que li

caigui la cara de vergonya, perquè la persona que va ser

director general d’IB3 entre el juliol del 2011 i el març del

2012, mentre era vicepresident del Govern, que la persona que

va reduir el pressupost d’IB3 prop d’un 40%, no un 20 ni un

30, sinó d’un 40%, i que va fer caure de 55 a 33 milions

d’euros, que la persona que va eliminar les emissions per

satèlAlit d’IB3, que la persona que va llevar el dual per tal de fer

les descripcions en català, que la persona que va eliminar de la

programació l’emissió de pelAlícules en català, que la persona

que va propiciar un degoteig d’acomiadaments a IB3, que la

persona que té el rècord de peticions de dimissió mentre era

director general d’IB3 i a la vegada vicepresident del Govern,

com a ara l’oposició li va demanar aquesta dimissió per mala

gestió i per manipulació, la Mesa de l’audiovisual per paràlisi

en la gestió, el Sindicat de Periodistes per ingerències en els

serveis informatius, etc., que la persona que pertany al mateix

partit, el Popular, que ostentava el poder fins fa quatre dies a

les Illes Balears i es va permetre el luxe de mantenir al Consell

de Direcció d’IB3 amb tots els membres del mateix color, que

la persona que era al Govern quan va permetre o quan va

incitar que es tanqués Televisió de Mallorca, que tenia un

pressupost molt ajustat i una qualitat indiscutible, que aquesta

mateixa persona faci aquesta pregunta parlamentària sobre els

pressupostos i la qualitat d’IB3, em sembla, com a mínim,

arriscat.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, creo que

usted no está bien informada en cuanto a todas estas cuestiones

de las que usted me está acusando.

(Remor de veus i algunes rialles)

Cuando haya un poco más de tiempo podré explicarle la

realidad de lo que pasó. Pero en cualquier caso, no me ha

contestado usted a la cuestión que le he planteado, y quiero y

me gustaría recordarle que está usted en una cámara legislativa

en la que tiene varias funciones, y entre sus funciones, además

de legislar también está la de controlar al gobierno, y este...,
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que es el trabajo que está haciendo este humilde diputado, y

usted, como miembro del Gobierno, lo que debería de hacer

cuando viene aquí es contestar a los que se le pregunta para que

podamos controlar al Gobierno, cuestión que es evidente que

usted no ha hecho.

En cuanto a la rebaja presupuestaria, le diré que el gobierno

del Partido Popular rebajó el presupuesto de 86 millones a 32

millones como consecuencia de la terrible situación económica

que el gobierno del pacto nos dejó, pero lo dejamos en 32

millones de euros. 

Si usted revisa la hemeroteca comprobará las duras críticas

que algunos miembros que forman parte de los grupos políticos

que hoy dan apoyo al Gobierno nos dedicaron. La pregunta és

¿si entonces 32 millones no eran suficientes cómo es que hoy

28 sí que van a ser suficientes?, ya nos lo explicará usted.

Pero sobre todo le pediría, primero, que luche porque usted

es la consellera responsable para que el presupuesto de IB3 sea

suficiente para que cumpla con el objetivo que tiene

encomendado...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

...y sobre todo que no pierda calidad de imagen...

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Esperanza Camps.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Sr. Gómez, per contestar aquesta pregunta justament he

revisat l’hemeroteca i he trobat unes declaracions seves, de

quan va rebaixar aquest pressupost, en què deia: “es lo que

hay”, va dir vostè quan... Jo només li puc dir que és el que ens

han deixat vostès, els que bravegen de bon gestors, els que

diuen que l’esquerra malbarata quan governa, els que s’han

conformat amb el mal finançament de Madrid, etc., ens han

deixat aquest pressupost que fa que haguem de rebaixar, sense

tenir-ne gaire ganes, el pressupost d’IB3. Però estam segurs que

amb la nova direcció, amb el nou camí que emprendrà aquesta

Radiotelevisió pública, que serà de qualitat, que serà per a

tothom, que serà en català, que respectarà la llei de creació,

serà de qualitat.

I pel que fa al tema del Canal 33 i el 3/24 el problema que

tenen vostès no és perquè tenguin por que IB3 perdi qualitat,

sinó que el que no volen és que es tornin a veure aquí els canals

que vostès varen tallar. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 8893/15, presentada pel

diputat Sr. Baltasar Picornell i Lladó, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a entrada als

jardins de Marivent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta RGE núm. 8893/15, relativa a entrada als

jardins de Marivent, que formula el diputat Sr. Baltasar

Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

Té la paraula el diputat, Sr. Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Senyores diputades, diputats,

treballadors i treballadores de la Cambra, tenguin bon dia

vostès. Fa unes setmanes llegíem a premsa que el Govern

crearà una comissió de treball que s’encarregarà d’estudiar la

possibilitat de l’obertura dels jardins i la previsió és que es durà

a terme durant el primer trimestre del 2016, en resposta a una

bateria de preguntes escrites del Partit Popular.

Ens agradaria que aquest govern ens informés si aquesta

comissió de treball serà interna o externa i, si és externa, quin

cost tendrà, i, si una vegada creada, serà tot publicat a la plana

web.

Seguim recordant a aquest govern que el Palau de Marivent

va ser cedit el 1966 per la vídua del pintor Joan de Saridakis a

la Diputació Provincial de les Balears, amb la condició que s’hi

creàs un museu que portés el seu nom i que estigués obert al

públic, cosa que va dur a terme durant un període molt curt

d’anys. Fins que a la Diputació al 1973 se li va ocórrer cedir el

palau al Borbó, fet que provocà que els descendents de

Saridakis denunciassin les autoritats als tribunals de justícia per

incompliment de condicions de cessió i per recuperar els béns

mobles de l’interior de la finca pertanyents a la família.

Aquest palau, que és ara d’ús únic i exclusiu del Borbó i

que només gaudeix 15 dies a l’estiu, costa a les ciutadanes i als

ciutadans 1,3 milions d’euros en manteniment a l’any, i és una

reivindicació de la societat, d’entitats civils i, al seu dia,

d’alguns partits que formen part d’aquesta cambra, que sigui

obert ja al públic. Es va arribar al consens que almenys aquest

govern obriria els jardins a la ciutadania. Per això m’agradaria

que ens informàs, i que també em respongués a allò demanat al

principi sobre la comissió, a partir de quina data podrà gaudir

la ciutadania de les Illes Balears de l’ús dels jardins del Palau

de Marivent. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr.

Picornell. En allò essencial evidentment estam d’acord; els

acords de governabilitat als quals ens comprometem
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evidentment ens marquen el camí, tots volem que els jardins de

Marivent s’obrin al públic, estem fent feina en açò, va per bon

camí, i la idea i el plantejament amb què treballam és que dins

el 2016 efectivament sigui una realitat.

A partir d’aquí devora ho hem de fer jo crec que de manera

encertada, cercant els acords amb la Casa Reial des del respecte

del paper que juga cada un, perquè crec que és molt important.

Vostè ha descrit un poc la història però s’ha deixat una qüestió,

que crec que també, ja que la compartim, hem de saber tots, i

és el fet que efectivament el palau en el seu moment va ser una

cessió que va fer la Diputació Provincial, va passar a la

comunitat autònoma, i serà sempre de la comunitat autònoma

sempre que el cap d’Estat l’utilitzi com a espai de residència.

En el moment en què no sigui utilitzat com a espai de

residència del cap d’Estat aleshores revertirà als hereus dels

antics propietaris. Ens interessa a tots, jo crec, que els jardins...,

els jardins no, que el palau de Marivent continuï essent de la

comunitat autònoma, i aquí l’objectiu que ens hem marcat és

que efectivament els jardins estiguin a disposició dels

ciutadans. 

Hem creat una comissió, aquesta comissió és una comissió

de Govern amb Sarsuela, està avançant, i jo vull posar en valor

la predisposició de la Casa Reial, la predisposició a entendre la

proposta nostra, a cercar un acord i a fer possible que dins el

2016, insistesc, estigui obert a tots els ciutadans de les Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Miri, com que vostès ens han

informat, i tal i com estava acordat, ens poden dir qui forma

part d’aquesta comissió? Quan tenen previst que estigui

acabada?, i esperem que el primer trimestre de l’any que ve la

ciutadania balear pugui gaudir dels jardins de Marivent.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies. Qui forma part d’aquesta comissió? Idò

miri, bàsicament tres persones de la Conselleria de Presidència:

la secretaria general, jo mateix com a conseller de Presidència

i un director general, el director general de Coordinació; i a

més a més per part de la Casa Reial també hi ha tres persones

que hi estan treballant. Insistim: és un espai de feina conjunta,

va per bon camí i jo crec que dins el 2016 vostè i jo podrem fer

una volta dins els jardins de Marivent. 

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 8894/15, presentada pel

diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a menjadors

escolars a Sant Joan de Labritja.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE 8894/15, relativa a menjadors

escolars a Sant Joan de Labritja, que formula el diputat Sr.

Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem

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

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Diputades i diputats,

treballadors i treballadores del Parlament, una vegada més des

del nostre grup parlamentari ens feim ressò de les necessitats de

la ciutadania, i en aquest cas volem parlar del problema que hi

ha al municipi de Sant Joan de Labritja d’Eivissa. El passat dia

2 de juliol es va convocar un ple extraordinari en aquest

municipi, on es va presentar i aprovar per unanimitat la petició

de la creació d’un menjador escolar en un centre educatiu

públic del municipi. Avui traslladem aquesta petició al

conseller, que ens fa arribar un dels regidors que treballen pel

canvi i que no ha estat escoltada per la Conselleria d’Educació

durant aquests mesos. 

Per a moltes famílies conciliar la vida laboral amb la

familiar es converteix en un maldecap, especialment quan

arriba la temporada d’estiu. Una de les principals funcionalitats

dels menjadors escolar és ser un servei que ofereixen els

centres educatius per compatibilitzar els horaris escolars i

laborals de les famílies, així com, en alguns casos, ajudar

aquelles famílies que ho tenen els recursos suficients. Les

famílies d’alumnat d’infantil i primària, així com el president

del consell escolar municipal de Sant Joan de Labritja, ens fan

arribar la necessitat de la prestació d’aquest servei. Des del

nostre grup parlamentari pensa que s’hauria de cercar almenys

un centre per poder oferir-lo.

En el cas de les Pitiüses tornem a fer present una vegada

més el dèficit històric en infraestructures, que perjudica

greument el nostre alumnat, especialment d’infantil i primària

i les seves famílies. Per això li faig, Sr. Conseller, la següent

pregunta: quan té pensat el Govern obrir un menjador escolar

en algun dels centres educatius del municipi de Sant Joan de

Labritja?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Presidenta, moltes gràcies. Senyors i senyores diputats,

Sr. Diputat, li donaré l’esquena, relativament. Miri, escolti, en

primer lloc aquesta conselleria sí que escolta, i sabem

perfectament quin és el procés que s’ha seguit en aquest tema

del menjador escolar de Sant Joan de Labritja, que és un
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municipi que no compta amb cap menjador escolar. De totes

formes jo li vull fer una sèrie de precisions.

Com vostè diu va ser el ple municipal que per unanimitat ho

va plantejar, hi va intervenir el president del consell escolar

municipal d’aquest municipi, però que aquest presidenta no

havia fet una reunió del consell escolar municipal per tal que hi

hagués tot el consell escolar a favor d’aquest plantejament.

Nosaltres evidentment estam a favor que es posi aquest

menjadors escolar i ja ens hem posat en contacte amb els

diferents centres, perquè sàpiga vostè que són els consells

escolars de cada centre els que han de plantejar la possibilitat

de posar en marxa aquest menjador escolar. Per tant nosaltres

ens hem posat en contacte amb els diferents centres, un ja ha dit

que no el volia i dos encara no han contestat. Per tant nosaltres

estam en disposició, si realment la comunitat educativa d’un

dels centres o dels centres volen posar en marxa aquest

menjador escolar nosaltres hi estam d’acord, tenint en compte

que ha de ser a partir de desembre que hi ha d’haver la

solAlicitud en ple, de forma clara, per part d’un centre, i a partir

d’aquell moment l’IBISEC analitzarà si el menjador reuneix les

condicions i després nosaltres farem la licitació adequada

perquè allò sigui així.

Per tant nosaltres estam d’acord amb aquest plantejament

perquè nosaltres..., el que passa és que ho volem fer,

lògicament, d’acord amb els consells escolars de cada un dels

centres escolars. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, sabem que

potser no tingui una solució fàcil, com vostè ja sap

perfectament, però demanem al Govern, i ens alegrem realment

que estigui treballant la seva conselleria i que estudiï realment

aquest cas. Aquestes famílies se senten discriminades per estar

en un municipi amb una realitat com aquesta, igual que hi ha

molts de municipis a totes les nostres illes en una situació molt

peculiar dins el món de l’educació. Es dóna la paradoxa que

l’alumnat podria anar a altres menjadors que són molt a prop de

les seves cases, com podria ser el menjador de Santa Eulària,

perdó, de Santa Gertrudis, que pertany al municipi de Santa

Eulària des Riu, però que com que pertanyen al seu municipi té

prioritat l’alumnat que hi resideix...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Tot l’alumnat de les nostres illes ha de tenir...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Sr. Aguilera, ja li he dit que nosaltres sí que estam d’acord

a posar menjador escolar sempre que hi hagi l’acord dels

mateixos consells escolars de cada un dels centres, que la

direcció hi estigui d’acord, perquè aquesta és la nostra

proposta. Nosaltres no podem imposar una qüestió d’aquestes

característiques però treballarem perquè tots els estudiants

d’Eivissa evidentment tenguin les mateixes oportunitats que pot

tenir un altre alumnat d’una altra illa i d’altres municipis. 

Sabem que a l’illa d’Eivissa necessitam més menjadors

escolars en aqueix aspecte, però això també depèn no només de

la voluntat de la conselleria sinó de la voluntat dels centres

d’implicar-se en un servei que té un cost, i que sobretot implica

una voluntat per part del centre de posar-lo en marxa. Moltes

gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 8873/15, presentada pel

diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a justificació en relació amb el model de

prestació del servei de radioteràpia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE 8873/15, relativa a justificació en

relació amb el model de prestació del servei de radioteràpia,

que formula el diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula el diputat Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

l’oposició de l’anterior legislatura es va passar el temps que el

Partit Popular treballava per aconseguir la radioteràpia a les

àrees de salut d’Eivissa i Formentera i Menorca dient que

canviaria el model de gestió si arribaven a governar. Qui

anunciava això ja són al govern, i ara el discurs, com que

l’adjudicació ja està feta i l’empresa compleix els terminis, ho

deixaran tal i com ho va dissenyar el Partit Popular. I per

reforçar aquesta incoherència, la presidenta del Govern va

destacar a la seva visita a Eivissa, que s’havia aconseguit que

la coordinació metge fos pública i es fes des de l’Hospital de

Son Espases, quan això és exactament el que el Partit Popular

tenia previst, dit i anunciat.

Per tant, Sra. Consellera, considera que s’ajusta a la realitat

la justificació efectuada pel Govern, per tal de seguir amb el

model de prestació de servei de radioteràpia iniciada l’anterior

legislatura? Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Bon dia. Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, jo crec que

el Govern en aquest tema ni s’ha justificat, ni s’hauria de

justificar. Encara esperam que comparegui el Sr. Conseller del
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PP de l’anterior legislatura per explicar aquest fet, aquesta

decisió de gestió de donar la radioteràpia, que en principi

nosaltres prevèiem com a pública, a una empresa privada.

Sap que va ser un tema polèmic, es varen presentar

moltíssimes iniciatives i moltíssimes preguntes, en què, com

quasi sempre a l’anterior legislatura, la resposta que vàrem tenir

era el silenci, el silenci.

Què hem fet fins ara? Doncs, efectivament, hem trobat un

contracte adjudicat a una empresa privada i ara el que ens

queda és garantir que els terminis s’acompleixin i que el servei

es pot donar amb totes les garanties de qualitat.

Si hem continuat endavant ha estat a causa dels elevats costs

econòmics que suposaria tornar aquesta decisió enrera i, per

suposat, el temps de demora que es torbaria a posar-se el servei

en marxa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, podem entendre

que, malgrat que el Partit Socialista va ser qui va introduir el

model de privatització de la sanitat a Espanya, ara diguin el

contrari i acabin fent el mateix, perquè són mestres de la

incoherència.

Podem entendre que ara el procés administratiu, com ha dit

vostè, estigui prou avançat com per no poder revertir-lo, perquè

governen i tenen el seu dret de triar entre diferents models de

gestió pública, absolutament vàlids qualsevol d’ells. Però no es

justifiquen amb això, ara resulta que diuen que ja serà una

radioteràpia pública perquè han aconseguit, han aconseguit, que

el nou Servei d’oncologia terapèutica sigui coordinat i

supervisat pel servei de Son Espases quant a protocols de

tractament i mantenir els mateixos paràmetres de qualitat que

l’hospital de referència d’aquesta comunitat, exactament el que

es va dir en el Consell Insular d’Eivissa el març de 2014 i el

febrer de 2015, davant dels mitjans de comunicació, el mateix

cap de servei de Son Espases a associacions i responsables

polítics.

Vostès no han dit la veritat, perquè per no reconèixer ara

que la radioteràpia a Menorca, Formentera i Eivissa era pública

des del principi, han d’atribuir-se gestions que ja fa fer el Partit

Popular per assegurar precisament això, la prestació pública de

la radioteràpia.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Miri, a nosaltres, quan ens ha tocat governar sempre que

hem posat en marxa un servei assistencial ho hem fet amb

mitjans públics i amb una gestió pública. Això és el que hem fet

sempre des que governam i hem governat en aquesta comunitat

autònoma.

Vostès varen adjudicar la radioteràpia a una empresa

privada per 7 anys, ha quedat ben fermat, 7 anys prorrogables

2 més. De tal forma que si es vol tornar enrera les

indemnitzacions són totalment milionàries. És una qüestió de

model, no hem d’embullar, és una qüestió de model, és una

gestió privada d’un servei que donarem a un hospital públic,

però la gestió és privada i això és el que és.

Tenim concepcions diferents de model de sanitat pública.

Vostès treuen drets..., treuen ciutadans de la sanitat pública,

nosaltres els retornam. Vostès tanquen centres de salut,

nosaltres els reobrim, amb 1.500 cites avui horabaixa. Vostès

posen una taxa per renovar la tarja sanitària, nosaltres la

llevarem a partir de l’1 de gener. Vostès generen uns embulls

impressionants a Madrid, generant una marea blanca, per por

de privatitzar també la sanitat pública. Sempre que poden

privatitzen, no és la nostra proposta, ni és el nostre model si

governam i si som a l’oposició. Això és coherència.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 8895/15, presentada pel

diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a habitatge buit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta RGE núm. 8895/15, relativa a habitatge

buit, que formula el diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray del

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

Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, en Baleares tenemos

un 24% de la población al borde de la pobreza, eso es algo que

no es nuevo para esta cámara, ni para la población, pero uno de

los problemas que acarrea esa situación es el del acceso a la

vivienda. 

En Baleares tenemos un acceso a la vivienda o el problema

con el parque de viviendas diferenciado, dependiendo de las

islas: Mallorca y Menorca tienen un determinado problema con

las viviendas vacías, que pertenecen casi todas a los bancos, o

hay mucha vivienda de gran propietario bancario que está

vacía; en Ibiza y en Formentera..., en Formentera no hay tanta,

pero el problema de la vivienda también es mucha; en Ibiza el

problema es que grandes propietarios también permanecen con

viviendas vacías, a la espera de poder especular y haciendo

viviendas vacacionales fraudulentas para alquiler. Total, que en

Baleares tenemos muchas casas sin gente y a la vez tenemos

gente sin casas.
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Y eso sólo se soluciona dando instrumentos, intentando

incidir en el precio del mercado, dando instrumentos a las

administraciones para incidir en el precio de la vivienda. Por

ejemplo, sancionando viviendas vacías o aumentando IBI por

parte de los ayuntamientos también si esas viviendas se

mantienen vacías. Y quiero aclarar que siempre que esos

grandes propietarios sean los que ostenten la propiedad de las

viviendas a la que me refiero de gravar de impuestos o de

sanciones.

Por lo tanto, ese instrumento sería el definir

legislativamente el concepto de vivienda vacía. ¿Tiene el

Gobierno pensado en definir legislativamente el concepto de

vivienda vacía?

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, miri, sí estam d’acord

amb dues coses, amb el plantejament de la situació que vostè

acaba de fer i amb la necessitat de regular a partir d’aquest

concepte. La definició d’habitatge buit és imprescindible i ho

és perquè hem pogut detectar que a altres comunitats

autònomes on ja començat a legislar sobre el concepte

d’aquests habitatges buits, aquests grups que d’alguna manera

es dediquen a especular amb aquests habitatges, van una mica

per davant d’aquesta pròpia regulació i immediatament quan

són aprovades mesures per via legislativa per afectar aquests

habitatges, ells ja han trobat un subterfugi per salvar aquest...

Per tant, és imprescindible que la definició d’habitatge buit

sigui el més clara possible i el menys interpretable també

possible. I és imprescindible perquè a l’hora de poder regular

normativament aquests habitatges, la definició ha de ser

aquesta. I a més a més també ens permetrà que a partir

d’aquesta definició, també tendrem un coneixement més clar

del nombre real d’habitatges buits que existeixen a les nostres

illes. Nosaltres treballam, com li he dit més d’una vegada, a

partir de la Mesa de l’habitatge, on hi ha totes les

administracions, colAlectius socials, econòmics, laborals, i tot

això ens ha de permetre arribar a aquest nombre, a aquest estoc

real d’habitatges que existeixen, per poder veure com ho

podem regular també. I aquesta definició és imprescindible.

Tenim alguna idea de com es pot fer. Hem d’anar a cercar

i lligar habitatges amb contractes d’altes de llum i d’aigua per

exemple, els consums mitjans d’un habitatge que estigui

realment ocupat i veure en contrast amb aquell que..., fins i tot

n’hi ha alguns que són suposadament ocupats però no és

veritat, i a partir d’aquests consums es podrà determinar també

si és cert o és mentida. Per tant, hi ha algunes fórmules que

estan clarament definides.

Però insisteix que hem de treballar més encara per definir

tot el que sigui possible aquest habitatge, perquè és

imprescindible i fonamental per al futur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Conseller. Nos alegra que sea incluida esa

definición por lo necesaria que es. Únicamente hacer especial

mención sobre el problema de Ibiza y Formentera, en cuanto a

lo que es..., o esa que esa definición también acoja a todas las

viviendas que por unos meses se acogen a la LAU, para ser

viviendas vacacionales encubiertas. Es necesario puesto que el

precio de alquiler en Ibiza es insostenible, incluso ya no por

familias que estén al borde de la pobreza, sino por familias que

tengan un trabajo normal e indudablemente no demasiado bien

retribuido en cómputo anual, como estamos viendo en nuestra

comunidad.

Por favor, hagan incidencia en esa especulación

inmobiliaria porque arreglarán las vidas de muchas familias en

Ibiza y Formentera.

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. Morrás, estam, ja li he dit,

d’acord, i és precisament amb la feina que fem de redacció de

la nova llei d’habitatge de les Illes Balears, on hem de recollir

aquest concepte, hem de definir quines són les propostes

normatives que puguem fer per lluitar contra aquests colAlectius

especulatius, que sí s’aprofiten de la situació de determinats

colAlectius també necessitats i que ells especulen, i...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

... hem de treballar en aquesta línia. 

I.8) Pregunta RGE núm. 8866/15, presentada pel

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

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

construcció en sòl rústic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 8866/15, relativa a

construcció en sòl rústic, que formula el diputat Sr. Josep Melià

i Ques, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES BALEARS. Té la paraula el diputat Sr. Josep Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Veim per la premsa que el

Govern anuncia modificacions en matèria urbanística,

especialment en sòl rústic, sembla que les intencions són anar

cap a mesures més proteccionistes d’aquest sòl. També veim

que es combrega amb alguns plantejaments de grups

ecologistes a través d’iniciatives legislatives populars que es

varen tramitar la legislatura passada o de noves propostes que

fan aquestes entitats, òbviament legítimes i que no tenim res a

dir que les facin. També es diu, es comenta que tenen intenció

de dictar un decret llei en matèria territorial. Per tant, això

genera una expectativa, que per a alguns serà positiva i per a

uns altres serà negativa, però genera una expectativa i un cert

nerviosisme.

Davant aquesta expectativa i davant aquest nerviosisme,

voldríem saber si tenen intenció realment d’impulsar canvis

concrets a la Llei de sòl rústic. Si tenen intenció, si fan feina en

l’aprovació d’un decret llei en matèria territorial i si aquestes

mesures afectaran la parcelAla mínima que actualment és en

vigor per construir un habitatge en sòl rústic. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Joan Boned. 

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, li hem dit des del

primer moment que efectivament hem de cercar la fórmula per

recuperar algunes normatives que fan referència i que afecten

el territori d’aquestes illes i que, avui per avui, permeten un cert

grau, des del nostre punt de vista, d’especulació en el sòl rústic,

que no és desitjable ni assumible. Per això, hem dit que hi ha

situacions que s’han de regularitzar. 

Desafortunadament en el seu moment quan es va aprovar la

Llei del sòl de les Illes Balears es deia, en principi, que no

s’entrava a regular el sòl rústic, però vostè i jo sabem que hem

pogut comprovar a posteriori que per via lleis sectorials sí es

va actuar en el sòl rústic. Per tant, hem de fer aquesta selecció

d’aquestes lleis sectorials, d’aquells articles, d’aquelles

disposicions que afecten directament el nostre territori i a partir

d’aquí podrem definir quina és la feina concreta que hem de fer

a totes i cada una de les normatives, incloent la Llei del sòl, la

Llei de sòl rústic, les DOT i qualsevol altra normativa

territorial que sigui aplicable. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, presidenta. Sr. Conseller, li deman més

concreció i li deman que em contesti la pregunta que li he

formulat sobre la parcelAla mínima en habitatge, per construir

un habitatge en sòl rústic, que això no es va modificar la

legislatura passada, aquests 14.000 metres quadrats. Per tant,

no sé si he d’entendre, però m’agradaria que m’ho aclarís, que

aquesta no és una intenció de modificació per part del seu

govern, vostè em parla de les lleis sectorials i em parla, supòs,

entenc, de la regularització d’habitatges que va incorporar la

Llei d’ordenació i ús del sòl, però ens agradaria molt que ens

digués si tenen intenció de dictar un decret llei en matèria

territorial i si tenen intenció de modificar aquesta parcelAla
mínima per construir un habitatge en sòl rústic que, ja dic, no

va ser una mesura modificada la legislatura passada.

Gràcies.

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. Melià, dues coses: primera, si

el que li preocupa és la parcelAla mínima, ja li dic que no tenim

intenció d’afectar aquesta parcelAla. En segon lloc, tampoc no

li concretaré ara quines són les mesures concretes que

prendrem i que afecten el sòl rústic de les Illes Balears, per una

qüestió molt senzilla, perquè li he dit clarament que primer

haurem de definir totes aquelles qüestions que no són a la Llei

de sòl rústic, que no estan a la Llei del sòl, però sí afecten el sòl

rústic de les nostres illes i que com a subterfugi s’utilitzaren

lleis sectorials.

Una vegada tenguem clarament definits quins són aquests

articles i aquestes normatives que afecten el nostre territori,

bàsicament el sòl rústic, podrem començar a treballar amb totes

aquestes.

Em permetrà que aquesta expectativa que vostè em diu que

hi ha, jo li puc assegurar que quedarà resolta en breu i que

tendrem clarament definit en què ens volem posar a treballar

definitivament com a modificació.

Totes aquestes qüestions que són a lleis sectorials i que

afecten el territori, valorarem la necessitat o no que siguin

incorporades o bé a la Llei del sòl o bé, fins i tot, a la pròpia

Llei de sòl rústic si fos necessari, encara que, repeteix, entenem

que la major part d’elles l’únic que fan és fomentar una certa

especulació i que el desitjable seria que no existissin, més que

fossin incorporades a un lloc o a un altre, però podrem treballar

en cada un dels casos específicament a partir d’aquesta revisió.

Gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 8876/15, presentada pel

diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a cessament d’una directora

de l’oficina del SOIB a Palma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 8876/15, relativa a cessament

d’una directora de l’oficina del SOIB a Palma, que formula el

diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula el diputat Juan Manuel Lafuente.
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EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Según ha

publicado un medio de comunicación se ha procedido al cese,

mediante la no renovación de la comisión de servicios, de la

directora de la oficina del SOIB de la calle Mateu Enric Lladó,

de Palma. Dicha directora había alcanzado en el mes de

setiembre el 91,8% de sus objetivos, y en años anteriores esta

oficina había alcanzado simplemente el 66% de los objetivos.

Según informa este medio las razones del cese son criterios de

partido. La noticia afirma textualmente, “...la seva substituta és

la germana d’un dels nous tècnics de confiança del PSIB, i la

dona d’aquest ha entrat a formar part de l’oficina com a

orientadora sense ser funcionària. A més, la substituta és

amiga de la nova cap de servei d’Intermediació i Sistemes

Informàtius del SOIB, Mari Carmen Hila, germana del batle

de Palma. El nou entremat d’amics del PSIB neix a partir de

Francisco Caparrós, persona de confiança del director

general de Treball i Economia, la seva germana, Maria

Vianney Caparrós, és la persona escollida per substituir la

directora. I un altre familiar s’afegeix a formar part de la

mateixa entitat, Maria Magdalena Vives, parella de Francisco

Caparrós, és contractada com a orientadora”. 

Això és el que publica textualment un mitjà de

comunicació. Evidentment, com a partit encarregat de fer el

seguiment i control del Govern, ens preocupa aquesta

informació. Vostè, Sr. Conseller, no es nuevo en esta materia,

es reincidente, le tengo que recordar que hay un acuerdo de este

parlamento en que solicita el cese precisamente de una persona

nombrada como asesor de su conselleria, y aun no ha cumplido

ese acuerdo del Parlamento y, por tanto, le tenemos que

preguntar ¿cuáles son los motivos sobre este cese? Si es cierta

esta información y qué argumentación, que estoy seguro que la

tiene, justifica esta actuación.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Sra. Presidenta. Yo creo que tiene una información desde

luego sesgada y equivocada. La anterior directora de la oficina

Mateu Lladó no ha sido ni cesada ni despedida, tenía una

comisión de servicio, finalizó y se volvió a su puesto de origen,

puesto de origen que era en la Conselleria de Turismo, porque

era técnica en turismo, fue reclutada por la anterior directora

Xesca Ramis para ocupar un puesto sin experiencia en

Intermediación y Empleo. Ahora ha vuelto a su puesto de

origen que era en esa materia de empleo. 

Usted ha dicho una serie de calumnias sobre una serie de

personal altamente cualificado. Esta conselleria ha puesto al

frente del SOIB a personal altamente cualificado, podemos

contrastarlo con cualquiera de los perfiles que han puesto

ustedes en épocas anteriores, uno por uno, sin fijarnos en su

afiliación ni en su militancia. Dice que le dijeron que tenía que

pertenecer a un partido, precisamente los dos que estaban en

esa reunión ninguno pertenece a ningún partido, el director

general de Economía y Empleo no pertenece a ningún partido,

y podría pertenecer y sería perfectamente digno y legítimo, no

lo hace.

La gerente del SOIB, la nueva gerente del SOIB, viene del

Departamento de Orientación de la UIB, altamente cualificada.

Y usted está atacando perfiles altamente cualificados, es lo

que hace, ¿por qué? Porque está acostumbrado a la forma de

dirigir la política suya, aquí está hoy la ex consellera de

Educación que fue precisamente la que facilitó la única

intermediación que ha hecho la anterior directora del SOIB,

Xesca Ramis, que fue una intermediación dirigida a traerse a

alguien para hacer campaña electoral en Lloseta. Fue la única

intermediación que han hecho ustedes, la única intermediación

que saben hacer ustedes...

(Alguns aplaudiments)

...es lo único que saben hacer, está aquí la consellera

anterior..., nos podría aclarar perfectamente, qué es la política

de intermediación que conocen ustedes, personal sin cualificar

para desarrollar sus cargos, personal para colocar, personal

para hacer campaña electoral, esa es su forma de entender la

política, no la nuestra.

A mí hoy no me gustaría estar debatiendo aquí enfangado,

me gustaría debatir con usted de ideas, con usted de proyectos,

ni tienen proyectos ni tienen ideas. Por favor, háganselo mirar

ustedes.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Presidenta. Yo esperaba una contestación

sobre lo que publicaba un medio de comunicación, no salir a

decir el típico “y tú más” sin ningún tipo de argumentación y

sin ningún debate. Lo que sentimos desde el Grupo Popular es

que el SOIB, que debería ser un servicio de empleo público, lo

que sea es un servicio de empleo del PSIB. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Me gustaría que no siguiese calumniando al personal del

SOIB, los técnicos a los que hace mención ninguno es afiliado,

ninguno, son técnicos grupo A1 expertos en empleo, uno a los

que hace referencia son pedagogos y orientadores de 2004,
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técnicos A1 en materia de empleos, los dos técnicos A1 en

materia de empleo, los dos por oposición libre.

Habla de una orientadora que ocupa el borsí núm. 98 y ya

está en el 103 simplemente ha corrido el borsí, eso es lo que

estamos haciendo. 

Vengan a debatir aquí de empleo, traigan propuestas, eso es

lo que quiere ver la ciudadanía, traigan propuestas a debatir

aquí, debatamos de empleo, debatamos públicamente de

proyectos, no han presentado ni un proyecto en lo que va de

legislatura, no tienen ideas para debatir aquí, vengan y debatan

conmigo aquí de empleo...

(Remor de veus) 

...no vengan permanentemente a enfangar sobre personas

que no lo han hecho.

(Alguns aplaudiments)

Debatan de proyectos, debatan de ideas y por favor no

dejen...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

... debatan y no dejen los atriles..., ustedes no debaten,

ustedes...

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.10) Pregunta RGE núm. 8872/15, presentada pel

diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a nombre de turistes de

creuers en el 2016.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta RGE núm. 8872/15, relativa a nombre de

turistes de creuers en el 2016...

(Remor de veus)

...silenci, per favor.., que formula el diputat Sr. Álvaro

Gijón i Carrasco del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula

el diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Negueruela, ya se puede

relajar, lo ha hecho muy bien,...

(Algunes rialles)

...enhorabuena, enhorabuena. 

Sr. Vicepresidente, nos gustaría saber cuál es la previsión

que tiene el Gobierno sobre la llegada de turistas de cruceros de

cara al año 2016 y su incremento o bajada en relación al año

2015. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident Sr. Biel Barceló.

E L S R . V IC EPRESID EN T  I CO NSELLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sr. Gijón, la previsió de

tancament a 2015 és d’un 1.995.000 creueristes i la previsió per

al 2016 és una lleugera baixada del 4%, 1.913.000. La baixada

es produeix a Palma, en canvi els creuers que arribaran a

Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina s’incrementen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresidente, una pequeña

bajada del 4% no es tan pequeña y tiene que atender a algún

tipo de motivo, y es por eso por lo que yo le hacía esa pregunta.

Recientemente el presidente de la Autoridad Portuaria, en

la última feria que ha habido en la ciudad de Hannover, si no

voy equivocado, ha comentado a las empresas concesionarias

que desde las Islas Baleares no se va a dar ni una sola facilidad

para que lleguen más turistas de cruceros. Hay una intención

clara de que, parece ser que los turistas de cruceros molestan y

cuantos menos vengan, mejor.

El hecho de que en el borrador o ahora ya en el texto que

han presentado de la ecotasa vuelven otra vez a incidir en un

segmento que nosotros consideramos que es muy importante,

de hecho es muy importante este segmento para dos sectores

que son básicos en nuestra economía: la restauración, como

ustedes conocen, y el sector comercio.

Por tanto..., además es un turismo que no consume suelo,

que es algo que a ustedes les tiene especialmente preocupados,

y no entendemos muy bien cuáles son los motivos por los

cuales están permanentemente incidiendo en nuestro modelo

turístico. Está muy bien que ustedes quieran cambiar el modelo

turístico, pero convendría que, para cambiarlo, primero

consolidemos el que tenemos y sobre todo demos facilidades a

todas estas empresas que están viniendo y que están aportando

una cantidad de recursos económicos en cuanto a impuestos y

tasas que se están recaudando, así como en cuanto a consumo.

Es un turismo que está funcionando muy bien, es un turismo

que va al alza a nivel mundial, no sólo en Baleares, por tanto

llama la atención que justamente en Baleares baje un 4%.

Creemos que es importante que se haga un especial esfuerzo en

atender con cariño a las empresas que están viniendo y que

desde el Govern no se les pongan trabas. Muchas gracias.
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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, Sr. Gijón, no li consta a aquest govern que hi hagi, per

part de l’Autoritat Portuària, cap missatge contra l’arribada de

turisme de creuers, la veritat és que no sé d’on treu aquestes

informacions, però quan hem parlat amb l’Autoritat Portuària

en absolut no van per aquí.

Per altra banda, fa un moment una companya seva m’ha dit

que nosaltres perjudicam els creueristes de Menorca i

d’Eivissa, en detriment d’afavorir els de Mallorca. Bé, miri,

justament l’any que ve la previsió és que a Palma baixarà el 8%

i en canvi a Maó pujarà al 47% i a Eivissa el 14% els creuers

que hi arribin. Per tant, no hi ha cap discriminació per part del

Govern, com he dit abans.

Miri, el que ha passat enguany és que hem tengut un any

extraordinàriament bo, per desgràcia, pel que ha passat a

Tunícia, per desgràcia, pel que ha passat a Tunícia. I s’ha

passat, efectivament, d’1.589.000 creueristes el 2014 a

1.995.000 el 2015. Hi ha dues companyies que havien

reprogramat escales cap a Palma arran dels fets desgraciats de

Tunícia que ara tornen desviar provisionalment, havien desviat

provisionalment cap a Palma i ara tornen reprendre altres tipus

de rutes, i això és el que explica la baixada lleugera de Palma.

Palma, concretament, pujarà en relació amb el 2014, de

2014 a 2016, un 8% -un 8%-, baixam en relació, efectivament,

amb les escales i places que hi havia hagut en relació amb el

2015, però en relació amb el 2014 tendrem un 8% més

d’escales i un 18,9% més de passatgers. 

En definitiva, en relació amb el 2014 la pujada global és del

20%, 2015 no és un any que es pugui comparar, l’any

comparable és entre 2014 i 2016, idò tendrem un 11% més

global d’escales i un 20% més de passatgers. 

Per tant, no cerqui bubotes on no n’hi ha, sempre estan amb

la mateixa història, no cerqui bubotes on no n’hi ha. Els

increments són molt importants, especialment com he dit abans

a Maó i a Eivissa.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 8865/15, presentada per la

diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari

Mixt, relativa a control de party boats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta RGE núm. 8865/15, relativa a control de

party boats, que formula la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas del

Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la diputada Sra. Sílvia

Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bon dia, senyores diputades, senyors

diputats. Bé, fa dos mesos, concretament dia 25 de setembre,

vàrem aprovar per unanimitat una proposició no de llei, dins

l’àmbit de la Comissió de Territori d’aquest parlament, per la

qual demanàvem accions de regulació i control sobre l’activitat

de party boats als espais protegits marítims de les Illes Balears.

En aquesta PNL vàrem fixar uns terminis que, per

unanimitat, vàrem establir un termini aproximat de sis mesos

per aconseguir aquesta prohibició que demanàvem, però, és

clar, ens preocupa que no som tan lluny de la temporada

turística i dos mesos després d’haver adoptat aquest acord no

tenim notícia sobre quines actuacions du a terme la Conselleria

de Medi Ambient respecte d’això. 

Per tant, Sr. Vidal, li demanaria que ens expliqui quines

actuacions duen a terme i ens confirmi si, efectivament, quan

arribi maig de 2016 i iniciï la temporada turística tendrem una

major protecció i una major reglamentació per fer front a

aquestes activitats.

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):

Presidenta, senyores i senyors diputats. Ara mateix fem

feina ja en l’immediat, aquest estiu a proposta seva, Sra.

Diputada, vàrem adoptar les primeres mesures en contra de les

party boats en espais de la reserva marina dels Freus d’Eivissa

i Formentera, on vàrem obrir dos expedients sancionadors per

dur a terme aquests tipus d’activitats a un espai natural protegit

on la seva normativa, com vostè sap, de Xarxa Natura ho

impedia.

 Bàsicament, a causa d’aquest èxit immediat, vàrem

començar ja a fer feina a més llarg termini coordinats amb la

figura dels agents de medi ambient, els vigilants de reserves

marines, els tècnics dels espais naturals protegits, per exportar

aquesta iniciativa que havíem tengut amb èxit a Formentera a

altres espais.

El que ens hem trobat és que diversos espais protegits per

Xarxa Natura, misteriosament, amb les mateixes

característiques que els espais que ens varen permetre dur

aquestes actuacions aquest estiu, no tenen la mateixa protecció

perquè desgraciadament no hi va haver un consell com el

Consell de Formentera que presentàs les alAlegacions pertinents

perquè fos inclòs. 

Per tant estam ara mateix, en coordinació amb Turisme per

tenir el registre de les empreses que duen a terme aquest tipus

d’activitat, que tenen fins abril per inscriure’s, per avisar-les

que en els espais naturals protegits que tenen la normativa

pertinent no es pot dur a terme, i a més estam modificant tot el

planejament de Xarxa Natura 2000; en aquest cas a l’illa de
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Formentera tot al voltant de l’illa és Xarxa Natural 2000 i hem

de preveure aquest tipus de normativa. Per tant estam fent feina

de forma immediata ja en què la normativa ens ho permet. A

mitjà termini coordinam tots els esforços amb Turisme i totes

les figures de control que tenim, i a llarg termini modificam la

normativa. Evidentment fer el planejament de tota la Xarxa

Natural 2000 ens durà més temps que el que ens varen demanar

des del Parlament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, conseller. Efectivament, em consta que estan fent-

hi feina, i entendrà també la meva insistència perquè és una

qüestió que preocupa absolutament l’illa de Formentera i per a

nosaltres és de primera magnitud, no només party boats sinó la

resta d’activitats marítimes o excursions marítimes que s’estan

produint, en moltes ocasions autoritzades en aquest cas per part

de la Demarcació de Costes sense els informes preceptius de la

Conselleria de Medi Ambient, o fins i tot sense els informes

favorables del Consell Insular de Formentera, tot i que ens

consta que no són vinculants.

En aquesta proposició que vàrem aprovar en data de 25 de

setembre una de les resolucions que hi havia, en el punt quart,

era que el Govern de les Illes Balears demanàs a la Demarcació

de Costes que no torni a autoritzar cap tipus d’excursió

marítima si no compta amb els informes preceptius favorables

de les diferents administracions que són consultades, com és el

cas de la Conselleria de Medi Ambient i el Consell Insular de

Formentera, entre altres. 

Sr. Vidal, jo entenc que no és una tasca fàcil, però aquí,

com bé diu vostè, s’ha de fer una feina conjuntament amb la

Conselleria de Turisme, és un despropòsit que existeixi una llei

de classificació d’activitats turístiques, concretament la

20/2015, que permeti i que doni via lliure amb una declaració

responsable a l’autorització de party boats, sabent perfectament

que allà on hi ha un major impacte d’aquestes activitats és a la

Pitiüses i que compten amb un important rebuig per part de la

societat civil i també per part de les seves institucions. Per tant,

Sr. Vidal, estaré atenta, lògicament, a aquesta actuació, jo sé

que vostès hi fan feina, però els encoratj que per favor no

perdin de vista l’horitzó de l’estiu 2016 perquè el tenim,

contràriament al que sembla, molt, molt a prop, i és important

fer-hi feina intensivament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sra. Diputada, com vostè sap crec que l’altre dia es va

produir una reunió que no s’havia produït mai, en què eren

presents consell, Direcció General d’Espais Naturals Protegits,

Costes, i per tant estam fent feina en aquesta feina de

coordinació. És vera que Costes habitualment havia..., no sé

com expressar-ho finament, havia tirat pel dret a la seva

manera, i està ara crec que amb un to colAlaborador i crec que

traurem fruit d’aquesta colAlaboració entre nostres i Costes.

Evidentment prenc nota de la seva reivindicació, li agraesc el

control que fa de la meva tasca, i evidentment farem feina i

esperam aquest estiu tenir resultats.

I.12) Pregunta RGE núm. 9657/15, presentada pel

diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari

Mixt, relativa a Govern balear i Institut Ramon Llull.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE 9657/15, presentada en substitució

de la RGE 8868/15, relativa a Govern balear i Institut Ramon

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

Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el diputat Sr. Xavier

Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

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

dia. Sra. Presidenta del Govern, aquests darrers dies hem tengut

aquí el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el

Sr. Ferran Mascarell, però no sabem molt bé què ha vengut a

fer, a part d’una foto amb vostè i dos membres més del seu

govern. Quan dic això vull dir que no sabem molt bé si el

govern que vostè presideix forma part o no forma part de

l’Institut Ramon Llull. 

Vostè deia fa uns dies a la revista El Temps que el Govern

colAlaborarà amb l’Institut Ramon Llull però no hi tornarà a

entrar, però deu dies abans la seva consellera afirmava en

aquest mateix parlament que el Govern es reincorporava a

l’institut, i fins i tot es referia textualment a l’entrada al Ramon

Llull, i cit textualment. En què quedam, Sra. Presidenta?,

només colAlaboram amb l’Institut Ramon Llull o bé en formam

part? Quina és la relació actual entre el Govern balear i

l’Institut Ramon Llull?, ho pot aclarir?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pericay, és molt oportuna

aquesta pregunta perquè a més el conseller Mascarell, a part de

signar el protocol amb el Govern de les Illes Balears també va

poder participar de la inauguració de l’Any Llull, que

commemoram aquest any, com vostè sap, el 700 aniversari de

la seva mort, d’un gran filòsof, d’un gran intelAlectual,

mallorquí, d’un ilAlustre cappare de la llengua catalana, i ahir jo

mateixa amb la consellera vàrem poder participar a la

Generalitat d’aquest acte d’inauguració de l’Any Llull, al qual

jo els convid a participar durant tot aquest any que ve.
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Hauré de recordar una mica la història, Sr. Pericay. L’any

2002 es funda l’Institut Ramon Llull per part del govern català

i del govern de les Illes Balears; és un organisme públic creat

amb l’objectiu de promoure a l’exterior la llengua pròpia, la

llengua catalana; i en l’àmbit acadèmic, la traducció literària i

també ajudar a tots els creadors de parla catalana a l’exterior.

Per tant crec que els objectius són bons, és bo que hi siguin les

Illes Balears; el que passa és que la nostra història ha estat

intermitent en aquest institut Ramon Llull, desgraciadament. El

fundam el 2002, en sortim el 2004, hi tornam a entrar el 2008,

en tornam sortir el 2012, i ara hi volem tornar a entrar; hi

volem tornar a entrar perquè compartim aquests idearis de

l’Institut Ramon Llull, perquè entenem que la cultura i la

llengua catalana necessiten del suport institucional. I supòs que

sap vostè que cada vegada que entram i sortim es canvien els

estatuts de l’Institut Ramon Llull; ara som a la fase que s’han

de tornar a canviar els estatuts perquè el Govern pugui tenir

aquesta reincorporació.

Bé, hem signat el protocol, feim feina per l’entrada, i el que

hauríem de discutir, Sr. Pericay, és si vostè està d’acord amb el

fet que siguem en aquest institut Ramon Llull. Podem donar

estabilitat a la cultura i a la llengua catalanes? Podem entendre

que aquesta és una qüestió d’estat i no del caprici polític de qui

governa? Jo crec que si fóssim capaços de fer aquesta passa

endavant segur que tots i totes en sortiríem guanyant. Moltes

gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sra. Armengol, em diu “volem tornar a entrar”. Idò jo li dic

que crec que no sap on s’ha ficat. Miri, aquest mateix conseller

de Cultura de la Generalitat amb qui l’altre dia es va fotografiar

demanava el 21 de setembre de 2012 més ambició a l’Institut

Ramon Llull perquè faci la projecció internacional, i cit

textualment, que li convé a Catalunya com a país, a Catalunya

com a país. Apunti-s’ho, per favor. I un any més tard, el 4

d’octubre de 2013, l’actual director, Àlex Susanna, declarava

que el Llull -l’institut- és un dels instruments d’estat més

eficaços de què ha disposat el Govern català els últims anys, un

dels instruments d’estat. Apunti-ho, també. I no de l’Estat

espanyol, com pot comprendre. Ara m’acaba de dir, però, que

això és una qüestió d’estat; també m’haurà de dir de quin.

Si vol que li sigui franc no m’estranya que el seu homòleg

de la comunitat valenciana Ximo Puig s’hagi negat a

colAlaborar-hi per mor de la situació política catalana. El que

m’estranya és que vostè no hagi fet el mateix i s’hagi estimat

més, en canvi, embarcar-se i embarcar-nos, a tots els ciutadans

de Balears, en una aventura que només pot acabar malament,

basta que un miri al seu voltant. 

Què li passa amb Catalunya, Sra. Armengol? A què ve

aquesta obsessió?

(Rialles, remor de veus i 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):

M’ho agafaré amb rialles, Sr. Pericay, perquè si algú està

obsessionat amb Catalunya és vostè, que exclusivament m’ha

demanat de Catalunya...

(Alguns aplaudiments més)

...des que és portaveu del Grup de Ciutadans; des que té

representació parlamentària desgraciadament amb vostè no he

pogut parlar de salut, d’educació, de serveis socials, de

l’ocupació, de les persones que estan aturades a les Illes

Balears; només podem parlar de Catalunya i de la llengua

catalana. Sr. Pericay, vostè utilitza el Parlament de les Illes per

fer campanya electoral. Idò jo, no.

La llengua catalana és pròpia d’aquesta comunitat

autònoma, i és necessari que el Govern s’involucri en la

promoció de la llengua catalana a l’exterior, i això és el que

farem com a govern i com a societat, li agradi o no li agradi. 

Moltes gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 8867/15, presentada pel

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

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

emergència de l'emissari de Talamanca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE 8867/15, relativa a emergència de

l’emissari de Talamanca, que formula el diputat Sr. Jaume Font

i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, Sra. Presidenta

del Govern, ara he estat a punt de marejar-me, i en la llengua

d’en Llull, que és nostre, intentaré rallar, parlar o xerrar. 

L’any 2005, amb una gran ministra socialista de Medi

Ambient, que era la Sra. Narbona, i no em cauen els anells per

dir-ho, ja ho vaig dir el 2005, es va enviar tota una sèrie de

projectes d’emissaris perquè no n’hi havia cap de legalitzat a

les Illes Balears; s’havia passat l’avaluació d’impacte ambiental

per part de la conselleria i s’havia passat també l’informe (...)

l’informe de dinàmica de litoral pel que feia referència a

aquestes aigües i a aquests emissaris. 

El tema de Talamanca a Eivissa és llarg, ens agafa quatre

governs, quatre governs. Davant d’això nosaltres no volem

entrar en una partida de ping-pong ni en una guerra d’“i tu

més”; volem solucions per a les persones que es veuen

afectades a l’illa d’Eivissa, que al final són totes, no només

aquelles que són a la zona de Talamanca. Davant això li deman

si pensa el Govern declarar l’obra de l’emissari de Talamanca
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d’emergència o d’urgència per poder avançar aquesta solució

el més aviat possible. A veure si això es pot fer o no.

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. Gràcies, Sr. Font, i gràcies per

recordar una mica la història i, certament, aquesta és una llarga

història de manca d’inversió necessària des dels governs de les

Illes Balears en qüestions molt bàsiques, com és en aquest cas

l’emissari de Talamanca, però podríem parlar de moltes

depuradores i dessaladores que desgraciadament tenim en

males condicions. Nosaltres només duim 140 dies, però jo som

responsable, som la presidenta de les Illes Balears, i per tant

deman disculpes als ciutadans d’Eivissa pel que pateixen amb

la situació de l’emissari de Talamanca, i crec que hem de ser

prou responsables, hem de dir les coses prou clares.

Què ens hem trobat? Una manca de manteniment de

l’emissari de Talamanca, és un emissari que té més de 40 anys,

com vostè explicava; una depuradora d’Eivissa que està

absolutament desbordada, el mes d’agost es va licitar per un

valor de 41,2 milions d’euros, però vostè, que ha estat conseller

de Medi Ambient, sap perfectament la tardança d’aquestes

obres quan es comencen a licitar i a adjudicar i a fer la pròpia

obra. La passada legislatura ens digueren que hi havia una

partida de 3 milions d’euros amb un projecte fet de l’emissari;

no és cert, no hem trobat absolutament ni una partida

pressupostària ni un projecte fet, i hem començat a actuar des

del primer moment. El conseller Vicenç Vidal no s’ha aturat,

no només s’ha ocupat amb paraules sinó amb fets, per trobar la

solució a aquesta obra necessària. L’hem tramitada per

urgència, per tant ja tenim el projecte, que el 10 de setembre el

consell d’administració ja va licitar el projecte per valor de

126.000 euros; durant aquest hivern es fan obres a la

depuradora d’Eivissa per intentar apaivagar el que surt de la

depuradora, que és part del problema greu del que passa amb

l’emissari de Talamanca, per valor de 80.000 euros.

Continuarem amb la vigilància que ja va establir l’anterior

conseller, el Sr. Company, que ens costa 100.000 euros, i en

aquest moment, que és la pregunta que vostè em feia, Sr. Font,

estam estudiant l’emergència, declarar l’emergència d’aquesta

obra. No és una decisió política, és una decisió jurídica, i

l’Advocacia de la comunitat autònoma està fent feina per trobar

una solució per poder fer aquesta declaració d’emergència, tot

i que no és gens senzill ni gens fàcil, però és la voluntat política

dels que governen i per tant en això empenyem.

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 del Govern, crec que hauríem d’aconseguir, si

jurídicament es pot aguantar, que vagi per emergència, perquè

crec que és d’emergència no tornar a tenir un estiu com hem

tengut, o sobretot un final d’estiu com hem tengut. Si en

aquestes situacions no aconseguim això..., no ho sé, hem de

mirar quina legislació hem de fer perquè realment en segons

quines coses puguem actuar ràpidament. 

Tenim un problema que afecta els LIC marins de les Illes

Balears, perquè torna més enrere un centímetre o dos de

posidònia per una mala depuració que per les àncores dels

vaixells. No, no, això és així, és un tema que si vostès van a la

badia d’Alcúdia i agafen una foto aèria de fa 40 anys veuran

que allà on hi ha la sortida dels emissaris la posidònia és on ha

retrocedit més que allà on realment van les barques i tiren la

seva àncora. Ho dic perquè hauríem d’intentar que sigui per

emergència, perquè si no desgraciadament ens tornarem a

barallar aquí, i nosaltres hem dit que no volem entrar en una

partida d’“i tu més” ni de ping-pong. Volem, si pot ser, d’una

vegada per totes que acabi el sofriment, que ja és ben hora.

 Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Font, compartesc absolutament

el que vostè diu, i és el que nosaltres feim des del primer dia,

des del minut 1. Jo li ho repetesc, el conseller Vicenç Vidal i jo

mateix hem estat a Eivissa, hem estat reunits amb el batle

d’Eivissa, amb el president del consell, hem avaluat el projecte

que hem tirat endavant per a l’emissari de Talamanca, que

volem que sigui ben endins per no tornar a tenir problemes de

futur, que d’aquí a uns anys això no torni a succeir a ningú.

Hem tramitat per urgència, hem fet el projecte, estam amb tota

la línia de treball, vull dir. Jo no vull mirar enrere, el que li puc

assegurar és el que estam fent, i estam lluitant per poder

aconseguir l’emergència.

Per tant aquesta és la nostra voluntat, i repetesc una vegada

més que em sap moltíssim de greu que els ciutadans d’Eivissa

i els turistes hagin de patir aquestes circumstàncies, i per tant

com a presidenta els deman disculpes.

Moltes gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 9961/15, presentada per la

diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a acord amb

l'Assemblea de Docents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE 9661/15, presentada en

substitució de la RGE 8892/15, relativa a acord amb

l’Assemblea de Docents, que formula la diputada Sra. Laura

Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears. Té la paraula la diputada Sra. Laura Camargo.
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LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, la Conselleria

d’Educació del seu govern va arribar la setmana passada, el

dijous, a un acord amb tres sindicats per tal de poder fer efectiu

el pagament dels sexennis a partir del mes de setembre de 2016

al colAlectiu de docents. Aquesta és clarament una de les altres

retallades del govern de Bauzá provocada pel Decret de

mesures urgents 5/2012, que s’ha anat prorrogant i que sembla

que l’actual govern fa comptes d’anar prorrogant també a la

nova llei de pressuposts.

Segons la memòria de l’acord marc, que té un nom

semblant al conseller, esperem que sigui només una casualitat,

durant aquesta negociació l’Assemblea de Docents va fer saber

a la conselleria que si hi havia contrapartides en assumptes molt

urgents com el tema de les ràtios, perquè aquí s’està incomplint

una llei estatal, i en el tema dels equips de suport acceptarien

un retard en el pagament dels sexennis. Pel que sembla dels

resultats això no s’ha pogut assolir i aquest acord no ha estat

possible amb l’Assemblea de Docents, i ens demanem per què

aquest acord de la Conselleria d’Educació amb l’Assemblea de

Docents no s’ha produït. 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. Sra. Camargo, com vostè

recordava venim de quatre anys de molt de dolor i crispació,

molta crispació amb la comunitat educativa, fins que 100.000

persones varen haver de sortir al carrer per dir prou de moltes

coses. 

Com governam, i gràcies a l’acord que tenim amb vostès?

Des del diàleg i des de la capacitat d’arribar a acords, i des del

minut 1 això hem fet amb la comunitat educativa tant des del

Consolat de la Mar com des de la mateixa conselleria

d’Educació, que em consta que s’esforça moltíssim en aquesta

capacitat de diàleg i d’arribar a acords, perquè creim que

l’educació és el millor ascensor social de qualsevol ciutadà,

perquè crea igualtat d’oportunitats i perquè creim que si volem

canviar el model econòmic hem d’invertir en educació i en

formació. 

Què hem fet com a govern aquests 140 dies? Derogar la

Llei de símbols i el TIL, que eren dos símbols d’una forma de

governar des de la prepotència i des de la imposició. Hi ha 364

professors més a les aules, un augment del pressupost per al

2016 d’un 5% en educació, 18 milions d’euros més per a la

plantilla de personal docent, augmentam fins a 1,5 milions les

beques de menjador escolar, ja hi ha 19,5 milions per adequar

i millorar les infraestructures educatives, ja s’ha fet un pla

d’urgència per als infants amb necessitats, augmentam el

pressupost per a la Universitat de les Illes Balears, i també

retornam els drets dels docents que, com vostè recordava, tots,

funcionaris i interins, començaran a cobrar els sexennis el

setembre de 2016, i és una fita molt i molt important; i també

feim un calendari del cobrament de la paga del 2012 que el

govern del Partit Popular va llevar. I vull agrair sincerament a

STEI, Comissions i ANPE la possibilitat de signar aquests

acords per la pau social i pel que té d’importància restablir el

paper de l’educació a les Illes Balears. 

Quant a l’Assemblea de Docents a mi m’agradaria que se

sumàs a aquests acords, perquè són de retorns de drets i de

posar l’educació allà on li pertoca. Ara bé, això és una decisió

de l’Assemblea de Docents que jo respectaré sempre.

Continuen tenint les portes obertes al diàleg, sempre, amb el

Govern; ara bé, crec que els acords són manifestament molt

bons per a la comunitat educativa i per a aquest petit país.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Armengol, el que passa és

que la nostra educació a les nostre illes es mereix molt més i

precisament per això nosaltres hem presentat una esmena per

tal que hi hagi 40 milions més dedicats a l’educació pública.

En tot cas, tampoc no ha arribat a respondre exactament la

meva pregunta que anava adreçada a la direcció de per què

exactament l’Assemblea de Docents no ha vist una bona

resposta a la seva proposta de retard en el cobrament de

sexennis a canvi de qüestions que són urgents, i ara detallaré

quines són aquestes qüestions totalment urgents.

I per cert, abans d’això, també m’agradaria dir que aquests

tres sindicats no han comptat amb el suport d’UGT, que és un

altre sindicat molt proper al Partit Socialista, i que l’altre dia

deia que l’acord marc té segrestada la Mesa sectorial

d’educació, aquestes són paraules literals d’UGT.

Bé, la realitat és que la Conselleria d’Educació, que

s’autoerigeix com la conselleria del diàleg, ara sembla que ha

posat el pilot automàtic i que no escolta l’Assemblea de

Docents, perquè, repeteixo, havia acceptat un retard en el

pagament dels sexennis, ho havia acceptat a canvi de coses

urgents. I ara sí que entraré en això.

Hi ha una qüestió, que és la contrapartida que demanaven

i era la negociació de la disminució de ràtios. Per què això és

tan important? Ho és perquè incomplim una llei, l’informe de

FADESIB indicava que el 51% dels centres de secundària

estudiats hi ha aules que on no es respecte la superfície mínima

d’aula, d’1,5 metres per alumne, incomplint així l’indicat pel

Reial Decret 132/2010, que estableix els requisits mínims dels

centres respectius (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

... i per això l’Assemblea demanava una renegociació

d’això. Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Camargo, la comunitat

educativa és molt plural i molt diversa, si jo em vaig queixar

d’alguna cosa la passada legislatura va ser de la incapacitat del

president del Govern d’arribar a grans acords i de dialogar amb

tothom. Nosaltres dialogam amb tothom: escolta concertada,

Assemblea de Docents i tots els sindicats (...) i amb tothom que

tengui interès per parlar d’educació pública a les Illes Balears

i d’educació com a servei públic a les Illes Balears.

Arribam a acords i, de fet, estan damunt la taula, i nosaltres

respectam els acords als quals arribam, i li diré una cosa: si

algú no arriba a un acord no deu ser només per culpa d’una

part, sinó deu ser per culpa de les dues, en tot cas. I per tant

nosaltres posam en valor l’educació, augmentam el pressupost,

retornam els drets als quals ens havíem compromès, acomplim

la fulla de ruta que havíem pactat...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

... i m’agradaria que tothom pogués arribar a aquests acords.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 8877/15, presentada per la

diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a actuacions per garantir el

final de les obres del Palau de Congressos de Palma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE núm. 8877/15, relativa a

actuacions per garantir el final de les obres del Palau de

Congressos de Palma, que formula la Sra. Margarita Prohens

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

diputada Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta, Sra. Presidenta del Govern, bon

dia a tots. Hem seguit amb preocupació les darreres notícies

sobre el Palau de Congressos, també aquesta reunió que es va

produir ahir horabaixa de la qual es dedueixen nous retards

d’una obra que havia d’estar acabada el mes d’octubre i que

després vostès van allargar fins aquest mes de desembre.

Sra. Armengol, és la seva responsabilitat, per això li

demanam quan tornaran començar aquestes obres, quan

s’acabaran les obres del Palau de Congressos? Però crec, Sra.

Armengol, que en realitat li hauríem de demanar si vostè creu

en el Palau de Congressos o, millor dit, si el seu Govern creu

en el turisme.

I no és una pregunta retòrica, Sra. Armengol, les

afirmacions que han anat fent aquesta legislatura, com que hi ha

massa turistes a les Balears, o que el turisme té efectes

perniciosos sobre les nostres Illes, o que el turisme és una font

d’explotació laboral, o aquesta ecotaxa, que no és eco ni és

taxa, ni tan sols és finalista, o que també els empresaris del

sector turístic són vampirs, cosa que van dir els seus socis de

Podemos i que vostè, a dia d’avui, encara no ha desmentit.

Em permetrà que considerem que totes aquestes afirmacions

no ajuden a posar en valor el principal sector d’aquestes illes.

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. S’ha de ser agosarat, Sra. Prohens,

per venir a criticar avui aquí aquest Govern sobre el Palau de

Congressos, s’ha de ser molt agosarat, i haver tengut una

amnèsia absoluta sobre el que ha succeït en aquesta comunitat

autònoma. Precisament el Palau de Congressos escenifica molt

bé la mala herència del Partit Popular, ja no parlarem del

naixement, l’època Jaume Matas, que vostès intenten oblidar,

però que és ben present encara avui en dia en aquesta comunitat

autònoma perquè pagam palau, pagam hospital de Son Espases,

pagam els metros que s’inundaven, pagam les autopistes

d’Eivissa i Palma Arena i pagarem molts anys.

Ara bé, Sra. Prohens, anem a centrar-nos, el retard és la

seva gestió, el Palau havia d’estar acabat el mes de juliol, jo

vaig prendre possessió dia 2 de juliol. Sra. Prohens, vostè

entendrà que el meu vicepresident i conseller de Turisme no va

tenir temps de paralitzar absolutament ni de retardar aquesta

obra del Palau de Congressos, anem a ser seriosos. Nosaltres

ahir férem una reunió, on es va aconseguir que el Palau

s’aturarà i el compromís d’Acciona, s’aturarà, s’acabarà, i el

compromís d’Acciona d’acabar aquestes obres, cosa que amb

vostès no havíem aconseguit.

Què tenim? Dues situacions en discussió, sí, dues situacions

en discussió, sí: vostès varen decidir aturar dos anys el Palau de

Congressos, les obres, què ens va costar això? Això és el que

hem de discutir. En seu parlamentària es va dir que 500.000

euros cada mes, dos anys, calculi, el que ens pot haver costat a

les arques públiques la seva decisió d’aturar el Palau de

Congressos, durant dos anys. Nosaltres no l’hem aturat a cap

moment, per tant estam amb això, amb el que s’haurà

d’indemnitzar, amb el que haurem de pagar a Acciona i amb el

que Acciona vol cobrar pel tema d’aquesta indemnització i amb

el que li haurem d’exigir pel tema que el juliol havien d’estar

acabades les obres.

Això serà una decisió que prendran els tècnics, ara bé, la

decisió política és acabar les obres, la decisió política és tirar
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endavant aquest palau i fer-ne una gestió el més responsable

possible i que doni aquest servei als ciutadans d’aquesta

comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Què estrany, Sra. Armengol, que vostè em parli d’herència

per contestar la meva pregunta, m’estranya, m’estranya. Jo li

demanaria, Sra. Armengol, un poc més d’humilitat, un poc més

d’humilitat perquè el seu gerent del Palau de Congressos ha

reconegut que el Partit Popular va fer una molt bona gestió

econòmica. Un poc més d’humilitat, perquè si vostè avui pot

reclamar indemnitzacions pel retard de les obres és gràcies que

ho va contemplar el Partit Popular, no vostès, el Partit Popular.

Un poc més d’humilitat, perquè els dos cops que s’han aturat

les obres del Palau de Congressos ha estat per la seva mala

gestió, el 2011, Sra. Armengol...

(Remor de veus)

... el 2011, Sra. Armengol, les obres ja estaven aturades i

estaven aturades perquè el seu Govern li devia 37 milions

d’euros, per això estaven aturades.

I ara s’han tornat aturar les obres perquè vostès s’han tornat

a retardar en el pagament de les certificacions d’obra, vostès

s’han tornat a retardar i per això s’han tornat aturar les obres.

Un poc més d’humilitat, Sra. Armengol, perquè vostès van

deixar fugir el Grup Barceló sense demanar cap tipus de

responsabilitat. I un poc més d’humilitat, Sra. Armengol,

perquè si aquest palau de congressos a dia d’avui costa més de

100 milions d’euros a les butxaques dels ciutadans de les Illes

Balears és per la seva decisió, perquè el Partit Popular a un

principi havia contemplat que només el 30% d’aquest fons

serien fons públics, el 70% serien fons privats. Però vostès no

hi varen creure i varen decidir destinar 100 milions d’euros al

Palau de Congressos, no al rescat ciutadà, no al fons social, no,

al Palau de Congressos, Sra. Armengol, va ser la decisió del

Govern del pacte d’esquerres.

I un poc més d’humilitat per contestar les preguntes, Sra.

Armengol: quan acabaran les obres? Quan es posarà en marxa

una infraestructura que pot arribar a dur fins a 65.000 persones

a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Quan Sra. Armengol, faci el favor de conte...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(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. Sra. Prohens, gran gestió: cinc

concursos, cap adjudicació, tots nuls; dos anys, obres aturades,

això amb quatre anys de Bauzá, eh!, cinc concursos, dos anys,

les obres aturades, això és la gestió del Sr. Bauzá. I ens deixa

una preadjudicació mal feta jurídicament, que fins i tot va dir

el Sr. Isern. Per tant, anem a oblidar aquella etapa, que és una

etapa sincerament per oblidar en aquesta comunitat autònoma

i per aprendre el que no s’ha de tornar fer mai més.

El nostre govern, no s’han aturat les obres, s’han alentit i les

obres estan en marxa, ...

(Remor de veus)

... les obres estan en marxa, Sra. Prohens, per una discussió

que ha volgut fer l’empresa. De part de qui està vostè, dels

doblers públics o de defensar els dobles de l’empresa? Això és

el que hauria d’aclarir, Sra. Prohens, hauria d’escoltar i aclarir,

de part de qui està vostè.

Jo de part dels interessos generals d’aquesta comunitat

autònoma i per això negociam amb l’empresa les millors

condicions per als interessos de la comunitat autònoma. En una

setmana tendrem el termini d’acabament d’aquestes obres del

Palau de Congressos i Acciona es compromet a acabar aquestes

obres i haurem de...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 4563/15, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a rescat energètic.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

InterpelAlació RGE núm. 4563/15, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a rescat energètic. Té la paraula

la Sra. Sandra Fernández.

Té la paraula, Sr. Font.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sra. Presidenta, l’únic que volia, si és possible, al llarg

d’aquest període de sessions, tal vegada no pertoca fer-la aquí

la pregunta, no ho sé, si és que no, no la faig. Vostès saben per

on vaig.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, en base a quin article demana vostè la paraula?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Ara el Lletrat major m’ha fotut d’alt a baix!

(Rialles i remor de veus)

Però, però li diré la veritat, com a ciutadà de Balears he vist

un canvi en la forma...

LA SRA. PRESIDENTA:

No té la paraula, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Perfecte, idò ho direm ara als periodistes allà fora. Moltes

gràcies.

(Rialles i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sandra Fernández, del Grup

Parlamentari Popular.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. El Grupo Parlamentario

Popular presenta esta interpelación, relativa al rescate

energético y a lucha contra la pobreza energética.

Podemos definir la pobreza energética como la incapacidad

de un hogar para pagar una cantidad mínima de servicios de

energía suficiente para satisfacer sus necesidades básicas.

A partir de 2008, cuando comienza la crisis económica, lo

que supone una gran pérdida de puestos de trabajo y con ello

la pérdida de los ingresos de muchas familias para poder

afrontar los gastos básicos del hogar, hace que muchas familias,

muchas personas no puedan hacer frente al coste de las facturas

de suministro. Si a esto le añadimos la subida del coste de estos

mismos suministros, para poner un ejemplo podemos decir que

en 2007 el precio medio de la luz euros por quilovatio/hora en

los hogares españoles era del 0,110 euros. En 2011 alcanza los

0,219 euros, eso significa un aumento del 200% del precio

medio de la luz. Desde el año 2011 se ha controlado esta subida

y a día de hoy tenemos este precio en 0,231 euros, es decir, ha

aumentado tan sólo un 5%.

A pesar de este leve aumento, seguimos considerando que

el precio de la luz sigue siendo excesivo para muchas familias

españolas y de nuestra comunidad autónoma.

Hoy, a pesar de que hay una clara recuperación económica

en nuestro país y especialmente en nuestras comunidades

autónomas, y los datos de empleo así lo avalan, es cierto que,

por desgracia, esta recuperación aún no ha llegado a todas las

familias españolas ni a todas las familias de nuestra comunidad

autónoma. Y aún hoy los ingresos de muchas personas, que sí

que les está llegando esta recuperación económica, no son

suficientes para afrontar todos los gastos que tiene un hogar y

todos los gastos para hacer frente a cubrir sus necesidades

básicas.

La pasada legislatura se trabajó desde el Govern en esta

problemática, al margen del aumento de todas aquellas partidas

que iban destinadas a inclusión social, como puede ser el Plan

de prestaciones básicas, las rentas dirigidas a la inserción social

y laboral, la tarjeta básica, los fondos de pobreza infantil y las

ayudas a las entidades sociales para cubrir las necesidades

básicas de los ciudadanos, todas estas ayudas pasaron de 9,8

millones en 2011 a 20 millones en 2015, es decir, una subida de

todas las partidas destinadas a la inclusión social para la

cobertura de necesidades básicas de un 103%.

También, y a propuesta del Grupo Parlamentario Popular,

la pasada legislatura se incluyó dentro del Plan de prestaciones

básicas, una línea específica para destinarla a ayudas para el

pago de facturas de suministro. Como saben, el Plan de

prestaciones básicas es un fondo que se destina a los

ayuntamientos para cubrir determinadas necesidades de los

servicios sociales, y una de ellas precisamente es para hacer

frente a las ayudas económicas urgentes y, como digo, se

incluyó esta línea específica para ello.

También recordar que el presupuesto del Plan de

prestaciones básicas llegó a aumentar un 142% la pasada

legislatura.

Se promocionó también un convenio marco entre la FELIB,

la Federación de municipios de nuestra comunidad autónoma

y Endesa, con tres principales líneas: la primera de ellas es que,

una vez que los servicios municipales notificasen a EMAYA el

impago de facturas por parte de un usuario de los propios

servicios sociales, perdón, a Endesa, Endesa se comprometía a

paralizar cualquier tipo de corte del suministro; se comprometía

también a paralizar cualquier tipo de interés de demora y,

además, desde el propio ayuntamiento que, como ya digo, se

daban ayudas económicas para poder hacer frente a las facturas

de suministros, se podía pagar directamente a Endesa el abono

de esta factura, con lo cual se simplificaba también

administrativamente todo este pago.

Hoy hay 23 municipios que han firmado este convenio con

Endesa. Ustedes en alguna ocasión, tanto en este Pleno como

en otros foros, han dicho que son muy pocos municipios y que

esto significa que este convenio marco no ha funcionado, ya

que solamente son 23 municipios de nuestra comunidad

autónoma. Pero a mí, la verdad, es que esto me parece una

interpretación muy simple, porque nos tendríamos que

preguntar ¿qué población representan esos 23 municipios? Y si
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nos ponemos a mirar qué municipios lo han firmado, teniendo

en cuenta que, por ejemplo, en Mallorca, entre muchos

municipios, está el de Palma, que ya supone 400.000

habitantes; está el de Inca; está el de Marratxí; que en Ibiza,

está el Ayuntamiento de Vila, el Ayuntamiento de Santa

Eulalia; que en Menorca, está el Ayuntamiento de Maó, el de

Ciutadella, y entre otros ayuntamientos, esto significa que los

ayuntamientos que lo  han  f irmad o  r ep resen tan

aproximadamente una población de 700.000 personas. Es decir,

los ayuntamientos que han firmado este convenio representan

casi el 65% de la población de Baleares, con lo cual, desde el

Partido Popular, consideramos que esto no ha sido un fracaso,

sino todo lo contrario, y que deberíamos seguir promoviendo

este convenio.

A pesar de ello, somos conscientes de que estas medidas no

eran la solución definitiva y que debemos seguir trabajando

para poder paliar esta problemática, porque aún a día de hoy

persiste, y creo que es algo que ustedes comparten, ya que, en

su acuerdo de gobernabilidad, introducen una propuesta cuyo

tenor literal es el siguiente: rescate energético y lucha contra la

pobreza energética.

En este mismo acuerdo, como ya les he recordado algunas

veces y hemos recordado, se establece que en el plazo de cien

días se iban a calendarizar y a priorizar todas estas medidas del

supuesto rescate ciudadano que ustedes plantean. Y la

interpelación que hoy hacemos aquí es precisamente para que

nos pueda contestar en qué va a consistir este rescate

energético.

A día de hoy, a menos que ustedes hayan anunciado

públicamente, sólo conocemos, y a través de una nota de prensa

del propio Govern, que el día 29 de octubre se reunieron los

directores generales del Govern de Energía, de Consumo, de

Política Industrial, de Planificación y Servicios Sociales y el de

Coordinación, para dar, como ustedes decían en esta misma

nota de prensa, el primer paso para abordar la problemática de

la pobreza energética. En esta reunión se acuerda, según esta

nota de prensa, la creación de una Mesa de pobreza energética;

se acuerda también poner en común todas las informaciones de

todas las consellerias implicadas; definir un programa de

actuación; conseguir que las compañías eléctricas acepten

poner en marcha fórmulas de pago flexibles o exenciones en

algunos casos para las personas que se encuentren en situación

de pobreza energética, entre otras cuestiones.

La preguntas que nosotros le hacemos hoy es si ya se ha

convocado esta Mesa de pobreza energética y quién forma

parte de ella. Si se ha definido ya el programa de actuación o,

si no se ha hecho, si existe ya algún calendario para su

aplicación. Si se han mantenido ya los contactos con las

compañías eléctricas; cuándo se han mantenido y con quién. Si

se ha puesto en marcha alguna iniciativa más concreta. Y, en

definitiva, nos gustaría saber en qué va a consistir este rescate

energético y cuándo será una realidad en nuestra comunidad

autónoma.

Muchas gracias.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Correspon parlar per part

del Govern al conseller Joan Boned.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

Sra. Fernández, miri, hem de reconèixer la situació actual i real

quina és, però tenim clar també que, com a punt de partida,

hem de tenir en compte que diferents articles, tant de la mateixa

Constitució, com de l’Estatut de les Illes Balears, fan referència

a la necessitat, entre d’altres, de garantir un habitatge digne, de

treballar per la cohesió social, de garantir el dret als usuaris i

consumidors, i tot això, aquest dret a l’habitatge, aquesta

cohesió social i aquests drets dels usuaris van directament

lligats a aquest concepte del qual vostè m’ha parlat i que

efectivament és l’objecte fonamental de la interpelAlació, que és

la pobresa energètica.

I si parlam d’aquest concepte, hem d’assenyalar que tenim,

evidentment, supòs que en això coincidirem, un objectiu

fonamental i és que ningú no es quedi a casa seva sense llum i

sense calor per no poder fer front a les factures energètiques.

Vostè ha fet referència a una situació de partida que,

efectivament, pot suposar una situació d’una certa incoherència

i és que és cert que des del 2000..., en els darrers 6 o 7 anys hi

ha hagut dues situacions que han anat en línia, separant-se cada

vegada més i provocant aquesta incoherència i és que les

empreses energètiques han vist incrementar els seus beneficis

en més d’un 50% aquests darrers 6 o 7 anys, però aquesta

mateixa situació de crisi econòmica el que ha provocat ha estat

que els assalariats veiessin com els seus salaris estaven

congelats, o fins i tot la major part retallats considerablement,

i això fa que aquesta situació doni com a resultats aquestes

situacions d’impagament dels rebuts de les energies elèctriques.

Però en quin punt ens trobam? Miri, entre altres coses vostè

em diu que ja a la legislatura del Partit Popular, a la passada

legislatura, es feia feina a diferents direccions generals per

mirar de fer front a aquestes situacions; jo li puc dir, vostè

efectivament ho ha dit, hi ha hagut ja una reunió de diferents

directors generals de diferents conselleries, el de Consum,

Serveis Socials i Energia i la diferència entre l’anterior i

l’actual, és que el que volem i procuram és treballar

conjuntament a fi d’arribar a l’objectiu que és la nostra

prioritat.

 I algunes qüestions i vostè hi ha fet referència, jo crec que

val la pena tot el que..., jo li ho he dit moltes vegades, allò que

funciona i que està bé no s’ha de tocar, el que hem de fer és

mirar de millorar aquelles situacions que no van tan bé.

Vostè em diu que el conveni firmat entre la FELIB i els

ajuntaments, la FELIB i Endesa en concret que afecta 22

municipis i que efectivament, és un percentatge important de la

població. Però jo li diré, i li pregunt: vostè creu que realment

quan parlam de la situació d’un problema de pobresa

energètica, entorn un 35% de la població, és com per

minimitzar la situació? Jo crec que no. Això què ens diu? Que
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a pesar de l’existència d’aquest conveni, aquest conveni és

clarament insuficient. Primer, perquè no abasta tots els

municipis. Segon, perquè deixa aquest 35% de la població fora.

Segon, perquè aquest conveni és amb una sola empresa

comercialitzadora. I per dos motius més: perquè al final el que

es fa càrrec de pagar aquests rebuts a què l’usuari no pot fer

front és l’ajuntament i, per tant, l’únic que no veu en absolut

afectada la seva situació són les pròpies empreses

comercialitzadores. Per això hem de treballar en una línia una

mica diferent des d’aquest punt de vista.

Després també hem de tenir en compte que es dóna una

situació que tampoc no ajuda a resoldre la situació. Des del

Govern de l’Estat s’han pres algunes mesures que teòricament

podien millorar i colAlaborar, com poden ser el famós bo social,

però és un bo social que supòs que convindrà amb mi que no té

ni provoca els efectes que s’hauria d’esperar de la seva

aplicació. I després també que algunes de les propostes que

parteixen del Govern de l’Estat no van en la línia d’ajudar

precisament als colAlectius que més problemes tenen. Els

colAlectius que més problemes tenen no són les grans empreses

consumidores, els colAlectius que tenen problemes són aquells

petits consumidors que tenen problemes econòmics, que la

situació creada a tots els indrets els ha portat a no poder fer

front a pagar aquests rebuts, que han de prioritzar si donen

menjar als seus fills o si paguen el llum i són els més

perjudicats. I les mesures que es prenen a nivell de Govern de

l’Estat no van precisament en la línia d’ajudar aquests petits

consumidors, que són els més afectats.

Per tant, nosaltres hem d’intentar portar la situació cap a

una altra via. Efectivament vostè ha parlat de la Mesa de

pobresa energètica, és una de les nostres propostes, en breu

tendrem l’oportunitat ja de fer pràcticament la convocatòria

oficial d’aquesta mesa, perquè igual que vàrem fer amb el tema

de l’habitatge, tenim la intenció que aquests greus problemes

puguem recuperar-los, treballar-los i cercar-hi una solució,

conjuntament amb tots aquells sectors que tenguin alguna cosa

a dir o a aportar en això, amb els sectors socials, amb els

sectors econòmics i amb els propis afectats, que són els que

pateixen aquestes situacions.

I en aquests casos, la participació de l’empresa, el que hem

de fer és cercar que sigui molt diferent de l’actual, ja li he dit

abans, no és de rebut que aquí l’únic que no corre perill en cap

aspecte és la mateixa empresa, que, com hem dit ha incrementat

el preu i per tant, els seus beneficis en més d’un 50% aquests

darrers 6 o 7 anys, i per contra els assalariats han vist com es

reduïen els seus salaris. Per tant, hem de treballar amb les

empreses perquè, per via de les seves fundacions,

d’assessorament en matèria de tarifes, per via de tarifes

especials i descomptes i de contribució a un fons contra la

pobresa energètica, siguin en realitat realment copartíceps de

la solució d’aquest problema, cosa que ara no passa. I no ens

podem limitar a arribar a un acord i a un conveni amb una sola

empresa comercialitzadora, n’hi ha moltes més i aquest també

és un altre dels aspectes en què haurem d’incidir de cara al

futur.

Desafortunadament que la major part dels ciutadans

continuïn amb contractes amb una mateixa empresa

comercialitzadora, no és tant decisió personal i real seva, com

una falta d’informació de com es pot arribar a una altra situació

més avantatjosa per a ells mateixos segurament, estudiant

quines són les necessitats reals de cada un dels habitatges,

quines són les propostes d’estalvi que es poden fer, quins són

els millors preus que hi ha en el mercat avui per avui per

atendre les necessitats d’aquests habitatges i d’aquestes famílies

i tot això no es fa fins ara. I no només això, sinó que hem

d’aconseguir que aquestes altres empreses comercialitzadores

també se sumin als convenis i que, per tant, participin de la

solució i no ens limitem a una sola empresa que avui per avui

és el que tenim.

Sra. Fernández, jo li dic que hem de conèixer en realitat

quina és la situació real de partida que tenim. Un tema que

tampoc no tenim clar a dia d’avui en el qual treballam per

conèixer quines són les dades reals, és quants d’habitatges o

domicilis en aquests moments pateixen aquesta situació real de

pobresa energètica. Per fer front al problema hem de saber com

a mínim a què ens enfrontam i avui per avui, les dades de que

disposàvem i que eren a la direcció general, no són dades

suficients com per conèixer aquest problema.

Per tant, primer coneguem la situació, facem plantejaments,

no ho facem unilateralment des del Govern, plantegem el

problema, les alternatives i solucions a partir d’aquesta Mesa

de la pobresa energètica, perquè, conjuntament amb les

mateixes empreses, amb els usuaris i amb la intermediació de

l’administració, puguem arribar a acabar negociant propostes

que acabin aportant solucions reals al problema que pateix

bona part o una part de les famílies d’aquesta societat i que es

diu directament pobresa energètica.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Ara correspon en torn de rèplica

a la Sra. Fernández del Grup Parlamentari Popular, per un

temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, Presidente. En primer lugar conseller

hacerle dos pequeños matices. Yo creo que ya hemos

reconocido aquí que evidentemente lo que se ha hecho, ha

podido mejorar la situación y paliar en cierta medida la

problemática, pero no lo suficiente, porque todavía existe y que

debemos trabajar. Pero a nivel nacional, por ejemplo, a día de

hoy se trabaja ya en una rebaja del precio de la luz de

aproximadamente un 2,2% para 2016 y se ha reducido

considerablemente el déficit tarifario, que cuando el Partido

Popular llegó al Gobierno estatal era de 30.000 millones de

euros, algo que evidentemente es a todas luces insostenible.

Respecto al convenio, que ya me alegra que usted

reconozca aquí que era algo positivo, aunque es cierto que no

es la solución definitiva, pero sí que era un paso. Lo que no

podemos hacer es porque no encontremos la solución

definitiva, no hacer nada hasta que la encontremos, porque

evidentemente las soluciones como esta son mucho más

complejas y requieren tiempo y esfuerzo. Y mientras se hace

esto, debemos dar soluciones y debemos ir dando pequeños
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pasos. Y este convenio no es que deje fuera al 35% de la

población, son los ayuntamientos que pueden adherirse de

forma voluntaria. Tal vez desde el Govern se podría hacer un

recordatorio a aquellos ayuntamientos que no se han adherido

para recordarles que este convenio está allí. Se puede firmar

con otras compañías, en su mano está poder promover este

convenio. Es un punto de partida que evidentemente se puede

mejorar, pero es cierto que lo que ustedes decían que solamente

23 municipios, pues ya le he dicho aquí que esos 23 municipios

representaban al 65% de la población, que, como usted muy

bien ha dicho, la mayoría tienen contratos con esta empresa.

Dicho esto, le diré que usted no me ha contestado

prácticamente nada. Podemos compartir la complejidad de esta

situación, donde nos encontramos. Yo creo que existen

estadísticas suficientes de nuestra comunidad autónoma

respecto a cuanta gente, cuantas familias no pueden hacer

frente a los pagos de suministro como para empezar a trabajar.

Pero lo que no me puedo creer es que ustedes en cinco meses,

que llevan ya cinco meses de Gobierno, que en su acuerdo de

gobernabilidad una de las principales propuestas era

precisamente este rescate energético, esta lucha contra la

pobreza energética, ni siquiera nos pueda decir aquí, nos pueda

dar una fecha de cuando va a ser una realidad esto; que ni

siquiera nos pueda concretar cuándo se va a poner en marcha

esta mesa contra la pobreza energética; si ya se ha compartido

información; que ustedes han anunciado un programa de

actuación, que tampoco nos pueda decir el calendario de

aplicación de este programa de actuación; que no nos diga si se

ha reunido o no con las compañías eléctricas, cuándo se ha

reunido, o si es que no se ha reunido en estos cinco meses. 

Que tampoco nos pueda dar ningún detalle de ningún tipo

de aplicación concreta. A mi me parece muy bien y

evidentemente entiendo que el objetivo de este Govern, como

no puede ser de otra manera, es acabar con la pobreza

energética, pero desde luego no se acaba solamente

replanteando y diciendo propuestas y enviando notas de prensa

de reuniones internas. Se acaba evidentemente trabajando, y yo

no le pido que acabe con este problema de la noche a la

mañana, porque además no solamente es un problema de esta

comunidad autónoma, también es un problema a nivel estatal

y se tiene que trabajar y hay muchos agentes para trabajar con

ellos. 

Pero desde luego que en cinco meses, y una interpelación

que le hace el Grupo Popular, sea incapaz de contestarnos

absolutamente nada, sinceramente creo que lo único que han

hecho en esta materia ha sido una reunión interna, de la que han

hecho una nota de prensa, eso sí, la verdad es que ustedes para

vender se les da muy bien, pero ha sido incapaz usted de

decirme aquí, qué medidas concretas se van a llevar a cabo. Y

yo lo que le pregunto, y además sé que no le gusta, pero es que

han sido ustedes los que voluntariamente decidieron poner en

este acuerdo de gobernabilidad esta propuesta de rescate

energético y que ustedes voluntariamente decidieron poner en

ese mismo acuerdo de governabilidad un plazo de 100 días

para calendarizar y priorizar estas propuestas. Lo que le

volvemos a preguntar, ¿cuándo va a ser una realidad en nuestra

comunidad autónoma este rescate energético o, al menos,

cuándo van a ser una realidad todas estas propuestas que

salieron de esta reunión interna que ustedes anunciaron en

prensa?

Sr. Conseller, nos gustaría que nos pudiese especificar un

poco más en su segunda intervención, porque en estos

momentos desde que ha empezado la interpelación a su

contestación, seguimos exactamente igual. Solamente tenemos

la información publicada en la página web del Govern de una

nota de prensa de una reunión interna. Así que, por favor, Sr.

Conseller, nos gustaría que en esta segunda intervención nos

pudiese contestar todas estas cuestiones que he planteado en la

primera. ¿Cuándo se va a convocar esta mesa contra la pobreza

energética? ¿Quién va a formar parte? ¿Cuándo se va a poner

en marcha este plan de actuación? Y si ya se han reunido con

las compañías, si ya tienen avances en este sentido, por favor,

que nos concrete un poquito más.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Correspon el temps de

contrarèplica del Govern, el Sr. Joan Boned, per un temps de

cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, vostè d’alguna

manera en poc més de quatre mesos de l’inici d’aquesta

legislatura i de l’arribada d’aquest Govern i posada a fer feina,

ja està exigint i reclamant a aquest Govern tot allò que vostè

mateixa en quatre anys no va tenir capacitat real de posar-se a

fer. Jo li diré una cosa, quan parlam avui d’aquest problema i

vostè m’interpelAla, li repeteix, quatre mesos després d’haver

pres possessió a la conselleria, i vostè ja es permet el luxe

d’interpelAlar sobre aquesta qüestió, posa en evidència que

segueix existint un greu problema de pobresa energètica en

aquestes illes. 

I li he de dir, Sra. Consellera, ai!, Sra. Diputada, que la

realitat demostra que fent això, la feina que vostès feren deixa

molt que desitjar, deixa molt que desitjar perquè si hagués estat

tot tan perfecte com vostè ens ho pinta i tan dolent el que

nosaltres fem, o tan poca cosa el que hem fet, resultaria que no

faria falta que vostè m’interpelAlàs avui perquè estaria tot

solucionat. Però no és així, per tant, la feina que varen fer

vostès no és ni de lluny efectiva i ja sé que ara han posat el xip

en oposició i no se’n volen recordar de quina és la feina, però

jo li he de recordar que el que fem avui és el resultat dels seus

quatre anys de gestió, no ha vengut ni ha caigut de sobte sobre

les espatlles d’aquest Govern.

Miri, nosaltres tenim clar que ens hem de posar..., ja hi fem

feina. Jo li he comentat allò de la pobresa energètica, dins

aquest mateix mes, segurament en qüestió de dies, tendrem

l’oportunitat ja de fer la convocatòria oficial d’aquesta Mesa de

pobresa energètica. Per tant, ja li estic oferint una dada.

A més a més, per primera vegada els pressuposts d’aquesta

comunitat autònoma recullen partides específiques que aniran

destinades expressament a la lluita contra la pobresa energètica.
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Això tampoc no havia passat, n’hi haurà aquesta vegada, una

altra dada de la feina que fem.

Sí ens reunim amb les empreses, però no ho fem només amb

l’empresa Endesa, que és una mica el que tramitaren vostès i

d’aquí el conveni que hi ha, que és un sol conveni amb una sola

empresa. Intentam que s’incrementin les empreses

comercialitzadores, que se sumin a aquests futurs convenis per

atendre les necessitats.

I a més, també estam fent arribar propostes, sobretot per

combatre situacions reals. El greu problema que tenim és

bàsicament els mesos d’hivern i hem de tenir la capacitat i així

ho  in tentarem, de  negociar amb les empreses

comercialitzadores, la possibilitat d’establir una moratòria

hivernal l’objectiu de la qual sigui que en cap cas, durant els

mesos d’hivern, no es tallarà la llum i per tant l’electricitat a

cap família ni a cap habitatge d’aquestes illes com a resultat de

la impossibilitat de fer front al pagament de les factures. Tot

això, Sra. Diputada, és el que fem.

Entenem que hem de cercar la fórmula d’arribar a un

protocol estandarditzat, que protegeixi tots els ciutadans,

independentment del municipi on visquin, perquè aquest és un

fet. Crec que els ciutadans d’aquestes illes tenen tots els

mateixos drets. Hem d’intentar també fer arribar dins aquest

protocol estandarditzat qüestions que fins ara estaven aparcades

i que no s’havien utilitzat, com és l’assessorament a aquests

habitatges. Hem de regular la fórmula perquè es puguin fer

auditories energètiques gratuïtes a aquests habitatges

vulnerables, que assegurin que tan l’ús energètic com la tarifa

escollida siguin les més adients per a aquests habitatges. Tot

això ho fem.

Però a més a més, Sra. Diputada, crec que hem de parlar

també de dues qüestions a les que he fet referència abans i que

són fonamentals, perquè aquí té molt a veure, és molt important

el grau competencial que té l’administració de l’Estat en la

resolució d’aquesta situació. I li repeteix, miri, avui per avui el

bo social, que suposa un descompte del 25% s’aplica i no

serveix pràcticament per a res, no soluciona res, però tampoc

no vol el Govern modificar-ho. Hem de treballar en negociar

amb el Govern i fer veure a Madrid que aquesta situació és

incoherent, no s’aplica aquest bo social en funció de la

capacitat de renda i de necessitat real a partir d’una situació

econòmica de les famílies necessitades. Res no té a veure amb

això, parlam de potència contractada, parlam de situacions

concretes, tan absurdes com que s’aplica aquest bo social a

famílies nombroses que puguin viure en els barris més rics de

Balears o en el mateix barri de Salamanca a Madrid. Aquestes

famílies s’acullen al bo social. En canvi, una família amb dos

fills que té problemes econòmics, que no pot arribar a pagar tot

el que necessita a final de mes i no pot pagar el rebut del llum,

aquesta família no té dret a aquest bo social. Això és una

injustícia que parteix d’una decisió del Partit Popular a la que

s’haurà de fer front.

I en segon lloc, li he dit abans que no s’ajudava

especialment al petit consumidor, que és el que realment té els

problemes. Què ha fet Madrid? Madrid el que ha fet és

incrementar la part fixa del preu de la llum i aquesta no és la

via que hem de seguir, perquè el que fem incrementant la part

fixa és que vagi carregada damunt tots, els que tenen més, els

que guanyen més i els que guanyen menys. En canvi, els que

són alts consumidors, que realment fan un consum molt gran

d’electricitat, aquesta part no ve incrementada sota cap

concepte pel Govern de l’Estat.

I això és el que hem de treballar, s’han de prendre mesures

per ajudar els necessitat, els petits consumidors, no per ajudar

les grans empreses, que és el que fan. Quan parlam de pobresa

energètica no incloem grans empreses, quan parlam de pobresa

energètica parlam de petits usuaris, de petits consumidors als

quals s’ha d’ajudar i als quals, desafortunadament, molt

poquetes vegades un Govern del Partit Popular ha decidit si

efectivament se’ls havia d’ajudar.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 4982/15,

presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a

creació d’una ponència d’estudi en relació amb la

composició del Ple del Consell Insular de Formentera.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al

debat de les proposicions no de llei i debatrem, en primer lloc,

la Proposició no de llei RGE núm. 4982/15, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d’una ponència

d’estudi en relació amb la composició del Ple del Consell

Insular de Formentera.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular i per defensar-la

el diputat Sr. Miquel Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La Llei

Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut

d’Autonomia de les Illes Balears, contemplava la creació d’un

consell insular propi per a l’illa de Formentera. El seu

naixement va quedar materialitzat el 10 de juliol del 2007, amb

la presa de possessió de la primera corporació sorgida de les

eleccions celebrades el juny d’aquell mateix any i la plena

assumpció de competències per part de la institució, a dia

primer de gener de l’any 2008.

En aquell temps, Formentera tenia una població de 8.442

habitants a l’any 2007 i de 9.174 habitants a l’any 2008,

corresponent al consell insular constituir-se amb un total de 13

regidors els quals adquiririen la condició de consellers, atesa la

condició insular de la institució.

Avui, vuit anys després, les coses han canviat molt a

Formentera: l’increment demogràfic que ha viscut l’últim temps

la situa en 11.545 habitants censats, circumstància que ha fet

incrementar la composició numèrica del Ple, passant de 13

membres a un total de 17. Els motius que expliquen l’augment

de representants en el Ple és conseqüència de l’aplicació

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504982
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automàtica de la Llei Orgànica de règim electoral general que,

en el seu article 179, estableix que els municipis entre 10.000

i 20.000 habitants triaran 17 regidors. Els municipis trien els

seus representants en funció de la població, tal com marca la

llei orgànica, una llei a la qual estava inevitablement sotmès el

Consell de Formentera, de la mateixa manera que hi estan

sotmesos la resta de corporacions locals. Però existeix una

diferència substancial, que a la institució insular de Formentera

el mateix Estatut d’Autonomia de Balears li atorga la

consideració de consell insular.

Sigui com sigui, aquesta composició de 17 membres no

deixa de ser estranya, no deixa de ser una particularitat, atès

que el Consell de Formentera té 4 consellers més que el Consell

d’Eivissa i 4 consellers més que el Consell de Menorca, els

quals disposen, tots dos, de 13 membres cadascun, amb una

diferència substancial evidentment quant a població es refereix.

Tant és així que, per exemple, l’illa d’Eivissa multiplica per 11

o multiplica per 12 la seva població respecte de la de

Formentera i té precisament 4 consellers menys. Totes les

formacions polítiques de l’illa de Formentera coincideixen en

la necessitat de reduir el nombre de consellers electes, en

aquest mateix sentit s’han aprovat iniciatives en el Ple del

Consell de Formentera, destinades a promoure, sí, a promoure

modificacions legislatives que permetin reduir el nombre de

consellers i restablir, així, una major o una, millor dit,

proporcionalitat en l’elecció dels membres, mitjançant un règim

especial propi. Es tracta d’acords plenaris que el Consell de

Formentera ha fet arribar a aquest parlament, que ha fet arribar

a aquesta cambra a tots els grups parlamentaris.

I una de les solucions que es proposa per part del Consell

de Formentera passa per atorgar a l’illa, al consell, com dic, un

règim especial propi que asseguri una proporcionalitat

adequada, tal com succeeix a les ciutats autònomes de Ceuta i

de Melilla, un règim especial a través d’una disposició

addicional que alteri aquest estat de coses i equilibri la

representació del Consell de Formentera en relació amb la resta

d’institucions semblants. Aquesta opinió és la que també

mantenen reconeguts juristes a l’illa de Formentera, un criteri

que pot convertir-se en un acceptable punt de partida per a tots

nosaltres.

Una proposta vàlida de la qual disposam per començar a

treballar en una determinada direcció, però que no hauria de

tancar-se a qualsevol altra, sempre que la voluntat del Consell

Insular de Formentera sigui atesa. No és la meva intenció

aprofundir en aquesta qüestió més de l’estrictament necessari,

no és la meva intenció proposar la lletra de la reforma que s’ha

de practicar, no és el meu treball, no és la meva feina perquè

crec que aquesta feina correspon precisament a aquest

parlament i a tots nosaltres; treball que indubtablement haurà

de comptar amb un suport, amb assistència jurídica necessària

per arribar a una conclusió raonada, a una conclusió raonable

si al que veritablement aspiram és a complir la voluntat del

Consell de Formentera, que no és altra que veure reduïda

numèricament la seva composició a la seva corporació.

I no hi ha dubte que és necessari que aquest règim especial

propi requerirà de modificacions amb texts legislatius que

corresponen al nostre patrimoni legislatiu com és l’Estatut

d’Autonomia i, d’altra banda, exigirà practicar modificacions

amb texts de competència legislativa que resideixen

precisament a les Corts Generals, com és i com hem dit, la Llei

Orgànica de règim electoral general.

I ho advertia el mateix secretari del Consell Insular de

Formentera que va explicar quin era el procés o quin entenia

que havia de ser el procés per modificar aquesta llei, i deia,

amb aquesta explicació, que havia de ser una feina o seria

possiblement una feina complicada, atès que la decisió passava

irremeiablement pel Congrés dels Diputats o el Govern de

l’Estat, mitjançant una proposició de llei o un projecte de llei.

Sigui el complicat que sigui o sigui el senzill que sigui, la

veritat és que precisament aquest Parlament de les Illes Balears

disposa, tots nosaltres disposam, aquesta institució té la

legitimitat suficient per promoure precisament aquests canvis

legislatius, tot i això, d’acord amb el que estableix l’article 50.2

del nostre Estatut d’Autonomia en relació amb la remissió

d’iniciatives legislatives davant del Congrés dels Diputats, i tal

com preveu, també, com no, la Constitució Espanyola en el seu

article 87.2.

I sigui, com dic, el complex que sigui o sigui el simple que

sigui, la veritat és que ens trobam a un moment processalment

oportú, crec que és un moment processalment adequat per

arribar a la propera cita electoral de l’any 2019 amb un ajust,

amb una optimització del nombre de consellers, tres anys i mig

tenim per endavant, tres anys i mig per treballar amb intensitat,

per dissenyar una bona solució per convèncer a qui haguem de

convèncer i, en definitiva, tenim temps suficient per acomplir

la voluntat i el desig del Consell Insular de Formentera.

I per desenvolupar tot això, el grup parlamentari proposa la

creació d’una ponència d’estudi, proposam, en definitiva, la

creació d’una fórmula de participació multilateral on tenguin

cabuda tots els grups parlamentaris, un espai d’acord, un espai

de consens. I esper, i acab, i confiï que aquesta iniciativa

l’assumeixin com a pròpia tots els grups parlamentaris

representats en aquest hemicicle i, molt especialment, la

diputada per Formentera, Sra. Sílvia Tur, esper que li donin el

suport, al cap i a la fi no és més que donar suport al Consell

Insular de Formentera en tot allò que veritablement té dret.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Correspon ara la intervenció del

Grup Parlamentari Mixt per defensar l’esmena RGE núm.

9660/15 i fixar la posició. Té la paraula la Sra. Sílvia Tur, per

un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies president, bon dia senyores diputades, senyors

diputats. Sr. Jerez, el primer que he de fer és felicitar-lo perquè

vostè ha fet una ilAlustració perfecte dels antecedents que

afecten el Consell Insular de Formentera pel que fa a l’elecció

dels seus representants i del nombre dels seus integrants, per

tant crec que en aquest sentit no fa falta que afegeixi res i aniré

directament a la qüestió.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201509660
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201509660
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Formentera, i jo, com a diputada per Formentera,

lògicament, donaré suport a la seva iniciativa perquè és de

sentit comú, és oportuna, vostè ha parlat de l’oportunitat del

moment, i jo també estic d’acord que és oportuna, sobretot ara

que en breu tenim una cita electoral, una campanya d’eleccions

generals, a la qual vostès es presenten i també altres partits que

es troben en aquesta cambra i per tant estic segura que el fet

que tractem aquest assumpte aquí ens permetrà traslladar-los el

missatge que, segurament, els partits que resultin guanyadors

a les properes eleccions tendran l’oportunitat de fer aquest

canvi i esper que no quedi només en paraules, sinó que sigui

realment un compromís ferm.

Vostè ha explicat molt bé que la composició del Consell

Insular de Formentera actualment representa una certa anomalia

perquè és desproporcionada i en això hi estam absolutament

tots d’acord, però és cert també que el Consell Insular de

Formentera requereix encara molta més normalització del seu

estatus jurídic, perquè, pel fet de ser un consell i a la vegada un

ajuntament, té una quantitat de circumstàncies i singularitats

que s’han de resoldre, no només a través de la Llei general de

règim electoral, sinó també a través d’una nova llei de consells

la qual, com a mínim, tenguin una disposició específica per a

l’illa de Formentera, i això suposa modificar la Llei de l’any

2000, dels consells insulars, però també suposa, a posteriori

lògicament, modificar la Llei electoral dels consells insulars de

l’any 2009. Per tant, parlam de modificar una llei estatal de

règim electoral, modificar una llei de consells i modificar una

llei electoral dels consells insulars de la nostra comunitat.

Tot un repte de feines que queden per endavant. És cert que

el Partit Popular, a l’àmbit del Ple del Consell Insular de

Formentera, de data 31 de juliol del 2015, va proposar crear

una mesa en el si del Consell Insular de Formentera i que en

aquest cas la majoria de Gent per Formentera va proposar una

transaccional que va prosperar i va sortir votada per unanimitat,

amb la qual directament es demanava traslladar-ho al Parlament

per iniciar aquesta feina.

Però també és cert, li he de dir, Sr. Jerez, que veig molt

oportuna la proposició que vostè ens ha fet aquí, crec que,

ateses totes aquestes singularitats, serà positiu que hi hagi una

ponència per debatre quin és realment el nombre idoni i si

s’han d’establir nombres per trams o si no o si s’ha de generar

una situació diferent.

En tot cas, ja li dic, nosaltres votarem a favor de la seva

iniciativa, però em permetrà també que li proposi una esmena

d’addició, en aquest cas; una esmena d’addició que el que diria,

i en aquest cas en defensa dels drets del Consell Insular de

Formentera, qui haurà de tenir la darrera paraula en aquesta

qüestió, que diria que “Les conclusions que resultin de la

ponència d’estudi es trametran al Consell Insular de Formentera

per a la seva presa en consideració i posterior votació a l’àmbit

del Ple del consell”, perquè entenc que tots grups que tenen

representació en el Consell Insular de Formentera, és a dir,

Gent per Formentera, el Partit Socialista, Compromís i Partit

Popular, tendran..., tenen dret, de fet, a conèixer les conclusions

d’aquesta ponència i a poder debatre-les, ja sigui via Junta de

Portaveus o via un altre organisme que es pugui crear a l’efecte

o una altra mesa de negociació i, per tant, sotmetre-les a

votació.

I com que el resultat d’aquesta votació entenc que serà

absolutament vinculant per a tots els partits que composen el

Consell Insular de Formentera, del resultat d’aquestes

conclusions o del resultat d’aquest acord de votació, engegarem

totes les feines que siguin necessàries.

I aquí poc més em queda a dir, simplement demanar al Sr.

Jerez si està disposat a acceptar aquesta esmena quan li

correspongui el seu torn d’intervenció i, en tot cas, encoratjar

el Govern, per la part que li toca, que agiliti al màxim les feines

necessàries per crear les meses de debat sobre aquesta

modificació de la Llei de consells les quals són tan necessàries

perquè Formentera tengui una major seguretat jurídica i pugui

créixer i madurar com a institució.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. En temps de fixació de posicions dels

grups que no han presentat esmenes, pel Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, el Sr. Aitor Morrás, per un temps de deu

minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Jerez, nos alegra, la

verdad, que muestren ese interés hacia los consejos, unos

consejos que en la anterior legislatura se han dedicado

sistemáticamente a intentar vaciar de contenido y no sólo de

contenido, sino también de financiación. Nos alegra que al fin

tengan en cuenta ese aspecto y que vean o que estimen que

hace falta afrontar, de una vez por todas, la idiosincrasia

territorial que tenemos en las Islas Baleares.

Y es que es cierto, lo ha definido perfectamente, lo ha

descrito perfectamente, la situación que ocurre por Formentera,

y por eso, desde el Grupo de Podem Illes Balears, también

vamos a hacer todo lo posible para que esta iniciativa salga

cuanto antes y se debate en las mesas necesarias para que se

lleve a cabo, porque es totalmente necesario.

Pero claro, también nos preguntamos que si ustedes están

tan seguros de que esto debe hacerse, tienen las herramientas

suficientes, a través del Gobierno central, de modificar la Ley

de régimen electoral directamente, sin necesidad de todos los

pasos previos que hacen falta, de que pase por esta cámara y

que después de esta cámara tenga que ser trasladado al

Gobierno central. Si ustedes se ponen en contacto debido, ya

que hay un acuerdo del Consell de Formentera, en que eso se

debe llevar a cabo, se ponen directamente en contacto con el

Sr. Rajoy, que el Sr. Rajoy modifique, por su mayoría absoluta

que tienen en el Congreso, modifiquen el decreto, la Ley de

régimen electoral, y con eso sería suficiente.

Por lo tanto, eso es lo que les pido desde aquí, además de

las buenas intenciones y de que el Parlamento de las Islas

Baleares tenga algo que decir, pero bueno suficiente ya es el

consenso amplio que hay en la isla de Formentera.

Claro, es cierto que en la isla de Formentera se da esa

circunstancia y que al ser convertida en consell, al tener esa
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doble característica de ayuntamiento y de consell, lo que

provocó fue también un efecto cadena, un efecto dominó,

perdón, en cuanto a la representación de las islas, y aquí voy a

hablar un poco también de la idiosincrasia territorial, vuelvo a

la idiosincrasia territorial, porque lo que provocó fue que

hubiera un agravio comparativo respecto a Ibiza en cuanto al

número de diputados y diputadas que pertenecían a la isla de

Ibiza, puesto que al mantenerse un diputado de Formentera,

Ibiza se queda con 12, en detrimento de la isla, y con un

agravio comparativo importante respecto a Menorca, que se

queda con..., vamos que tiene los 13, y los que tiene Mallorca.

Por eso también ese debate territorial, ese debate de

representatividad territorial también deberá mantenerse en

algún momento en esta cámara.

Nada más que decir, aceptamos y aprobamos, apoyamos

esta moción, apoyamos también la esmena presentada por

Sílvia Tur, por la diputada Sílvia Tur, puesto que entendemos

que no se podrá validar nada por el Parlament en el que no

intervenga de una forma clara el Consell de Formentera, diga

la suya y sea aprobado también por el Consell de Formentera.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Correspon ara, pel Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, a la Sra. Joana Aina

Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President, diputats, diputades. Bé, jo crec que,

com ha dit ja la diputada de Formentera, els antecedents estan

clars; l’acord també, per unanimitat, d’aquest estiu, del Ple del

Consell Insular de Formentera és contundent i clar, que és

solAlicitar les modificacions legislatives que calguin per tal que

el Consell Insular de Formentera, atenent la seva singularitat

jurídica, tengui el nombre fix de 13 consellers i que aquest

nombre d’habitants..., permetent el seu funcionament correcte

de la institució.

El consell insular va comunicar a aquesta cambra l’esmentat

acord, per aquest motiu MÉS per Mallorca sí que donarà suport

a la creació d’aquesta ponència d’estudi, amb la finalitat

d’elaborar aquesta proposta de modificació legislativa. Ja es

veurà amb quins termes, amb consens amb tots els grups, supòs

que s’espera que hi hagi el màxim consens amb tots els grups

en la modificació d’aquesta pertinent per donar compliment a

aquest acord que hem esmentat.

També donam suport a l’esmena presentada per la diputada

de Formentera que al final aquesta ponència d’estudi es dugui

davant el Consell Insular de Formentera perquè digui la seva i

prengui en consideració i es dugui a votació en aquest ple. 

MÉS per Mallorca amb això creim que dóna suport a la

singularitat i el respecte a l’autogovern que en aquest moment

els consells insulars i sobretot, en aquest cas, el Consell Insular

de Formentera, es mereix. 

Cal insistir en la necessitat d’incrementar, com hem dit

altres vegades en aquesta cambra, la participació dels consells

insulars en la tramitació de les propostes legislatives que els

afecten i que s’han de veure reflectides en la modificació també

del Reglament d’aquesta cambra balear, que està, diguem, en

tramitació. I que ara, fins ara, només fins ara, només se’ls

reconeix la possibilitat de dur iniciatives legislatives pròpies

que presentin en aquesta cambra. 

Fa molt poc temps, també aquí, vàrem aprovar una

proposició per a la creació de la Comissió General de Consells

Insulars, prevista a l’Estatut, una comissió paritària de

Parlament i consells insulars, tots hi vàrem estar d’acord,

necessària i que mostra una altra vegada que la urgència del

que avui debatem, és a dir, tenir en compte i en consideració els

consells insulars en la regulació de les matèries quan es tracta

de regular matèries que els afecten directament.

Per tant, MÉS per Mallorca, en ares des de l’eficàcia

administrativa i de la colAlaboració institucional, dóna suport a

la iniciativa i sempre tenint en compte l’esmena proposada per

la diputada per Formentera que s’atengui a l’acord del Consell

Insular de Formentera en aquesta ponència d’estudi dels

resultats i de les seves conclusions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Correspon ara pel Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, el Sr. Josep

Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, molt breument. Gràcies, Sr. President. Com que hi ha

acord i crec que tothom està en la línia de l’entesa i de la

necessitat de crear aquesta ponència per debatre i intentar

trobar una solució a aquesta anomalia de la composició del

Consell de Formentera amb totes les dificultats que expressava

el portaveu del Grup Parlamentari Popular, simplement

anunciar el nostre suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspon ara al Grup

Parlamentari MÉS per Menorca la Sra. Patrícia Font, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Bon dia a tothom. El Consell de

Formentera naixia amb l’Estatut d’Autonomia de l’any 2007 on

l’ajuntament assumia les responsabilitats del consell passant

així a tenir autonomia envers d’Eivissa. 

La composició d’aquest consell resulta de l’aplicació

automàtica de la Llei de règim electoral general, que en el seu

article 179 estableix que per als municipis d’entre 10.000 i

20.000 habitants es trien 17 regidors. Justament aquí es troba
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aquesta disfunció ja que els municipis trien els seus

representants en funció de la població, tal com marca la Llei de

règim electoral general en tost de la Llei electoral de consells

insulars, la Llei 7/2009, d’11 de desembre, per la qual es

regeixen la resta de consells insulars de les Balears.

Aquesta disfunció a causa de la doble naturalesa jurídica

que té, per una banda és una institució de la comunitat

autònoma de les Illes Balears i per l’altra és administració

local, fa que aquest consell insular es regeixi per la legislació

aplicada als ajuntaments en lloc de l’aplicada als consells

insulars. 

La proposta que debatem avui ja va entrar en el Ple del

Consell de Formentera el passat mes de juliol, en aquell ple es

va aprovar una proposta transaccional per instar el Govern

balear a fer les passes oportunes per modificar la legislació

vigent amb l’objectiu de poder reduir el nombre dels consellers

electes que composen la institució i es va proposar rebaixar de

disset a tretze el nombre dels consellers. 

El Partit Popular va presentar una proposta en la mateixa

línia que la d’avui en el Ple del consell insular, que no va ser

aprovada, i en la qual demanava la creació d’una mesa de

treball per decidir quin seria el nombre òptim de representants

que hauria de tenir la màxima institució insular. La proposta va

ser rebutjada perquè l’equip de govern té clara la proposta de

rebaixar-ho a tretze. Tots coincidim en la necessitat d’adequar

el nombre de consellers i la necessitat d’estudiar aquesta

reducció. Per tant, consideram que l’esmena d’addició

presentada per Gent per Formentera és del tot adequada ja que

la darrera paraula sobre les conclusions a les quals s’arribi en

la ponència parlamentària l’ha de tenir el Consell de

Formentera. 

La realitat mateixa de Formentera, en ser un ens molt

complex, ja que és, a més d’ajuntament i de consell insular,

també institució d’autogovern de la comunitat autònoma, com

únicament passa amb Formentera, podria dur, fins i tot, a ser

considerat com a municipi de gran població, segons especifica

l’article 121.1.c) de la Llei de bases de règim local, per ser seu

d’una institució autonòmica el propi Consell Insular de

Formentera. 

Ho va dir el Sr. Martí al debat de la proposició de llei del

Consell General de Consells Insulars, l’Estatut parla dels

consells insulars com a governs a cada una de les illes, els

atorga competències pròpies, capacitat reglamentària sobre

aquestes competències pròpies, capacitat d’iniciativa

legislativa. L’elecció dels membres dels consells insulars es fa

a partir de llistes específiques, distintes de la llista per elegir els

diputats al Parlament balear. 

En definitiva, els dóna més capacitat d’autogovern, més

sobirania, més capacitat de decidir, influir, participar en les

decisions que afecten els ciutadans que representen i defensen.

Aquesta capacitat d’iniciativa legislativa es tradueix a prendre

les decisions adients per a cada situació, com la que avui

debatem. I sí, aquesta és la importància cabdal dels consells

insulars, el camí cap a l’autogovern, cap a la sobirania de cada

illa, que cada vegada té més importància en un arxipèlag com

el nostre on cada illa té la seva pròpia idiosincràsia, illes

germanes que són ben diferents. 

La nostra condició geogràfica fa que els consells insulars

siguin part fonamental de l’arquitectura institucional,

administrativa i política de la nostra comunitat, són el referent

de govern per als nostres ciutadans, més en el cas de

Formentera, Menorca i Eivissa on cau una mica enfora el

Govern.

Per tant, MÉS per Menorca donarà suport a aquesta

proposició no de llei esperant que l’esmena d’addició sigui

acceptada. Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester del Grup Parlamentari

Mixt, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Ciudadanos dará apoyo a esta

proposición no de ley que conllevará hacer factible el acuerdo

del Pleno del Consell Insular de Formentera, de día 31 de julio

de 2015, que recoge solicitar a las administraciones

competentes que hagan las modificaciones pertinentes para que

el Consell de Formentera, atendiendo a su singularidad jurídica,

tenga un número fijo de trece consellers y que este número sea

con independencia al número de habitantes de la isla,

permitiendo un funcionamiento correcto de la institución. 

En el Consell de Formentera, en las elecciones del 24 de

mayo de 2015, sus representantes electos pasaron de trece a

diecisiete, esto representa que en el Consell de Formentera

tendrá cuatro consellers más que el de Ibiza y el de Menorca,

con trece miembros cada uno, pero con una diferencia

substancial en cuanto a su población con respecto a

Formentera. 

En nuestro Estatuto de Autonomía de las Illes Balears,

según la disposición transitoria séptima, las circunscripciones

electorales son las de Mallorca, Menorca e Ibiza, así pues, la

convocatoria de elecciones a los consejos serán únicamente, se

realizarán para Mallorca, Menorca o Ibiza. El Consell Insular

de Mallorca está integrado por treinta y tres consellers, el de

Menorca y el de Ibiza por trece. Formentera, a pesar de que en

el año 2007 el ayuntamiento se constituyó en consell, al no ser

circunscripción su proceso electoral está regulado por la Ley de

régimen electoral general, la LOREG, que es la que rige para

los municipios, en vez de por la Ley electoral de consejos

insulares, por la que se rigen el resto de consejos insulares. Así

pues, ahí está la disfunción, como han dicho ya los otros

partidos, subiendo a diecisiete consellers en vez de a trece,

como le correspondería según la Ley de consejos.

Desde Ciudadanos estamos de acuerdo, pues, que siguiendo

la norma del Estatuto y la proporcionalidad representativa con

los otros consejos, de que diecisiete consejeros son excesivos

para el buen funcionamiento de la institución y nos parece

correcta la proposición de la constitución de una ponencia
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parlamentaria con la finalidad de conseguir el máximo

consenso en la redacción de la modificación legislativa que ha

de regular la composición en cuanto a número de consellers.

También estamos de acuerdo con la enmienda que ha propuesto

Gent per Formentera. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xico Tarrés pel Grup Parlamentari

Socialista. 

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Bon dia, moltes gràcies, Sra. Presidenta, crec que ser el

darrer en intervenir, doncs té els seus avantatges i el primer que

s’ha de dir és que tothom ja ho ha dit pràcticament tot, veig que

estam tots d’acord en aquest tema i val la pena recordar que la

institució més nova que hi ha a la nostra comunitat precisament

és el consell de Formentera, que resulta de la modificació de

l’Estatut a l’any 2007. I del que es tracta aquí a la proposició

que presenta el Partit Popular és crear una ponència d’estudi.

Per tant, vull pensar que hem de crear una ponència per

estudiar, per estudiar quin és el millor sistema que es pot

emprar, tenint en compte ja el que va demanar el passat mes de

juliol, crec que va ser, o agost, el Consell de Formentera, per...

-de juliol, em diuen-, per poder tirar endavant aquesta

modificació, que és lògica, vull dir, avui dia ja no té cap sentit

que el nombre de regidors sigui el mateix que el nombre de

consellers, però, per un altre costat, té tot el sentit del món de

tan jove com és la institució i perquè els canvis es van fent poc

a poc i quan toca. Ara és quan ho ha demanat el Consell de

Formentera i està bé.

Per tant, només em queda dir que donarem suport a aquesta

proposició no de llei presentada pel Partit Popular, igualment

demanam que es doni suport a l’esmena d’addició presentada

per la diputada de Formentera, la Sra. Tur.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Miguel Jerez del Grup Parlamentari

Popular.

EL SR. JEREZ I JUAN:

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

En primer lloc, em vull dirigir a la diputada per Formentera per

agrair-li les seves paraules de reconeixement a la nostra

iniciativa i de suport que també li dóna, i posar-me al seu costat

perquè estam d’acord, estam d’acord que tant la Llei de

consells de l’any 2000 com la Llei electoral de consells insulars

necessiten completar el cercle per incloure el Consell Insular de

Formentera, per reconèixer-lo com a institució pròpia d’aquesta

comunitat autònoma i com el que és: un consell més dins

l’arquitectura institucional de la nostra comunitat autònoma. 

Estudiant aquesta iniciativa precisament crida l’atenció que,

quan te’n vas a la Llei electoral de consells de l’any 2009 i veus

que, efectivament, no s’inclou el Consell Insular de Formentera

quan l’Estatut i la reforma s’ha produït precisament dos any

abans de l’aprovació de la Llei electoral de consells insulars, i

allà li atribueix precisament 13 membres al Consell d’Eivissa,

13 més a Menorca, 33 al de Mallorca i deixa sense cap tipus

d’esment al Consell Insular de Formentera.

Per tant, estic absolutament d’acord amb el que vostè

proposa que no és altra cosa que continuar completant el cercle

per incloure dins aquesta arquitectura institucional un

reconeixement necessari, merescut i inevitable al Consell

Insular de Formentera. 

Òbviament, només faltaria, que no acceptàs la seva esmena,

és clar que sí que l’acceptam, la seva esmena, perquè ens

sembla de rebut.

Però li dic més, jo encara aniria més enllà, crec que en

aquesta ponència d’estudi que hem de constituir en breu en

aquest parlament el que hem de fer precisament és escoltar el

Consell Insular de Formentera, donar participació al Consell

Insular de Formentera, al secretari tal vegada del Consell

Insular de Formentera perquè traslladi quina és la seva visió

des de la institució i quina és la fórmula que proposa a fi que

això es pugui definitivament materialitzar; les eines, les tenim,

podem a la comissió instar a participar a altres persones que en

aquest sentit tenguin a dir i crec que el Consell Insular de

Formentera té molt a dir, amb independència que el resultat

després sigui ratificat pel mateix ple de la corporació, que crec

que és també absolutament necessari.

En relació amb la intervenció del Grup Parlamentari

Podem, Sr. Aitor Morrás, miri, ha començat molt fort vostè,

vostè ha sortir aquí a puerta gayola, en termes taurins, diu

vostè que hem buidat, el govern anterior, de finançament els

consells insulars; miri, a vostè li falta una mica d’hemeroteca,

li ho dic amb tot l’efecte i tot el respecte, no sé on era vostè

quan la Llei de finançament dels consells insulars va ser

aprovada, precisament, amb el consens dels quatre consells

insulars, inclòs el Consell Insular de Formentera.

Per tant, vostè no es pot permetre pujar aquí i dir qualsevol

cosa en qualsevol moment perquè la gent pensi que, per dir-ho

vostè, sigui veritat. Per tant, li recoman que retrocedeixi una

mica en el temps, que faci una mica de memòria i vegi

precisament amb quin grau de consens es va aconseguir tancar

la llei de finançament més important d’aquesta comunitat

autònoma en l’anterior legislatura.

I em diu vostè una altra cosa que em crida moltíssim

l’atenció, em diu: no, miri, per què porten vostès això aquí

perquè precisament vostès governen a Madrid i ho podrien

impulsar allà sense haver de passar per aquí i haver de fer tant

de trull; idò, miri, jo li dic una cosa: el meu grup parlamentari

no vol furtar cap debat a aquest parlament, no vol furtar cap

debat a aquest parlament i precisament a les institucions

pròpies d’aquesta comunitat autònoma. Aquest debat s’ha de

produir aquí i no s’ha de produir a Madrid, aquest debat

precisament l’hem de recórrer en aquesta comunitat autònoma

i no l’hem d’impulsar a Madrid, això ha de ser aquí amb el

consens de tots.
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Tenc la sensació que vostè faria totalment el contrari,

aquesta qüestió, si vostè l’hagués d’invocar no passaria per

aquest parlament, se’n aniria directament al Congrés dels

Diputats i seria allà on vostès perpetrarien la modificació d’una

llei electoral que entenc que en aquest cas ha de passar per

aquí.

Per tant, em preocupa vostè, que el dia de demà tenguin

vostès responsabilitats de govern, perquè precisament a l’àmbit

de l’Estat hi ha coses que aquí ens furtaran debats, com pugui

ser precisament aquest.

Dit això, ja només em queda agrari a la resta de grups

parlamentaris que han donat suport a la nostra iniciativa, a la

Sra. Campomar de MÉS per Mallorca, al Sr. Melià del Grup

Parlamentari El Pi, a la Sra. Font de MÉS per Menorca, a la

Sra. Ballester de Ciutadans i també com no al Sr. Xico Tarrés

del Grup Parlamentari Socialista.

Res més a afegir, moltes gràcies pel seu suport.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ateses les intervencions dels grups parlamentaris tant quant

a la proposició com a l’acceptació de l’esmena, puc considerar-

la aprovada per assentiment?

Queda aprovada per assentiment.

Continuam.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 5050/15,

presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a

incentius al sector audiovisual de les Illes Balears.

 A continuació debatem la Proposició no de llei RGE núm.

5050/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a

incentius al sector audiovisual de les Illes Balears. Té la

paraula el Sr. Antoni Gómez del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores

diputados. El sector audiovisual es un sector que,

consideramos, tiene un gran potencial de crecimiento, de

generación de riqueza y de creación de empleo en nuestra

comunidad autónoma, es un sector estratégico que puede ser

decisivo en la recuperación y en la consolidación económica,

en la promoción de nuestras islas y en la desestacionalización

turística.

En la pasada legislatura se aprobó la primera ley

audiovisual de nuestra comunidad autónoma y la finalidad de

esta ley precisamente era la de potenciar este sector. Ahora

consideramos que lo que procede es aplicarla y desarrollarla

reglamentariamente.

Con esta proposición no de ley el Grupo Popular pretende

que se desarrollen políticas activas tendentes, por un lado, a

potenciar y a dinamizar nuestro sector audivisual, y por otro

lado, también, a que se fomenten políticas para que empresas

extranjeras y nacionales vengan a realizar sus filmaciones en

nuestra comunidad autónoma.

Para conseguir estos objetivos considero que hemos de

actuar en varias direcciones, en primer lugar deberíamos de

incrementar el presupuesto de IB3 en torno a los 4 millones de

euros y de ese presupuesto destinar un porcentaje importante a

producción propia.

Otra dirección es potenciar la Illes Balears Film

Commission, su creación fue una realidad en las postrimerías

de la pasada legislatura, ahora lo que hay que hacer es dotarla

de medios y de recursos suficientes para que pueda seguir

desarrollando ese potencial que todos consideramos que tiene.

Las Islas Baleares en su conjunto, considero que reúne

todos los requisitos necesarios para convertirse en ese tan

recurrido plató de filmaciones por excelencia, tenemos un

clima excelente, tenemos unos paisajes maravillosos, tenemos

buenas conexiones tanto con Europa como con el resto del

mundo, tenemos excelentes profesionales; es decir, considero

que lo tenemos todo. Y convertir Baleares en ese plató de

filmaciones supone que vengan actores de primer orden a

realizar sus trabajos en las islas. Todos recordarán que no hace

mucho se paseaban por nuestras islas Halle Berry o Tom

Hanks...

(Remor de veus)

...lo cual supone que las islas se sitúan en el centro informativo

del mundo. Esto supone promoción turística, puede suponer

desestacionalización, y también puede suponer reactivar

nuestra economía.

La industria audiovisual es una actividad emergente y que

genera grandes beneficios para las empresas del territorio en el

que se desarrolla esta actividad. Es un tema recurrente porque

en este parlamento ya se ha comentado en varias ocasiones,

pero es una realidad, y además los técnicos calculan que entre

el 30 y el 50% de esos gastos de rodaje quedan en el territorio

en el que se rueda. Por lo tanto creo que es importante hacer lo

posible para conseguir que estas empresas extranjeras o

nacionales puedan venir a realizar sus trabajos en Baleares.

La Illes Balears Film Commission ha de jugar ese papel

importante para promocionar nuestras islas en el sentido que

hemos comentado, y por tanto consideramos que ha de

participar en todo tipo de ferias y ha de convertirse en el

referente de información en todos los sentidos. Ha de

centralizar la gestión; ha de coordinar todos los permisos

necesarios para los rodajes, y especialmente los de los espacios

protegidos; ha de ayudar a buscar localizaciones para rodajes,

alojamiento en hoteles, restaurantes, vías de financiación, y

todo tipo de subvenciones y ayudas. Hay que decir que ya está

trabajando en esta dirección, pero lo que hace falta es dotarla

de más recursos para que pueda conseguir con más eficiencia

los objetivos que se encomienden.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505050
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En otra dirección que hay que trabajar es en generar esas

condiciones económicas atractivas para las empresas de rodajes

y que nos permitan poder competir con otras regiones. Creo

que todos..., es conocido casi por todos que países de nuestros

entorno están apostando fuertemente por esta industria:

Francia, Reino Unido, Malta, Croacia, Hungría, etc., son

algunos de estos países. Con la última reforma de la Ley del

impuesto de sociedades el Estado español sí que hizo una

modificación y hay descuentos de entre el 15 y el 20% en

función de que se trate de producciones extrajeras o nacionales;

no son descuentos, por tanto, que puedan competir con otros

países, pero lo que sí es posible es que si a nivel autonómico

complementamos estas ayudas a nivel nacional pues yo creo

que sí que podríamos estar en un nivel competitivo importante.

Hay que decir que hay dos comunidades autónomas, la de

Canarias y Navarra, que están apostando fuertemente en este

sentido.

La otra dirección que considero que hay que trabajar es en

desarrollar reglamentariamente la Ley audiovisual, y ese

desarrollo ha de ir evidentemente... tiene que ir enfocado al

fortalecimiento de nuestro sector audiovisual.

Y, finalmente, porque cuando se presentó esta proposición

no de ley pensábamos o creíamos que IB3 mantendría como

mínimo el presupuesto de la pasada legislatura, es decir, 32

millones de euros, nosotros consideramos que IB3 como

mínimo tiene que tener este..., el presupuesto tiene que situarse

en estos números, es decir, 32 millones de euros, y va en la

línea también de las enmiendas que hemos presentado a los

presupuestos. Por lo tanto propondría una enmienda in voce

añadiendo un punto a esta proposición no de ley en el sentido

de dotar a IB3 de un presupuesto de 32 millones de euros.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions dels grups parlamentaris que han presentat

conjuntament les esmenes RGE 9669/15 i 9670/15 per

defensar-les i fixar les posicions. Té la paraula la Sra. Bel

Busquets, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, com bé ja

ha explicat el Sr. Antonio Gómez, l’Illes Balears Film

Commission és una oficina de serveis creada pel Govern de les

Illes Balears amb l’objectiu de facilitar a les productores

estatals i internacionals tota la informació que necessitin per fer

rodatges en qualsevol lloc del territori de la comunitat. 

L’Illes Balears Film Commission promociona Mallorca,

Menorca, Eivissa i Formentera com a localitzacions idònies per

a tot tipus de projectes audiovisuals: cinema, televisió,

publicitat, curtmetratges, documentals o sessions fotogràfiques.

La sensibilització de les administracions, de les institucions i

dels particulars sobre els avantatges que la producció

audiovisual reporta al conjunt de la comunitat és fonamental,

per la qual cosa des de MÉS per Mallorca, i sabem que des del

Govern, volem tenir en consideració aquesta entitat.

Així com s’esmenta a la proposició no de llei presentada pel

PP i amb les esmenes que hem presentat conjuntament MÉS

per Mallorca, MÉS per Menorca, el PSOE, Gent per

Formentera i Podem, els serveis de l’Illes Balears Film

Commission són ajudar productores i professionals a preparar

els rodatges a les Illes Balears oferint la informació i

l’assessorament que puguin necessitar; donar a conèixer les

diferents localitzacions que ofereixen les nostres illes, tant

públiques com privades, i fer-ne assessorament per a la seva

recerca i informació de les condicions de filmació per a

cadascuna; informar sobre la gestió de permisos per rodar en

els diferents espais de les nostres illes, i colAlaborar amb les

productores perquè la tramitació sigui àgil i senzilla; i oferir

informació sobre els professionals, les infraestructures i les

empreses del sector audiovisual.

Fins aquí, tots d’acord. Però em permetrà, Sr. Gómez, ser

un poc àcida, tot i que ens hem posat d’acord i sé que vostè o

el seu grup acceptarà aquestes esmenes perquè són del tot

conciliadores. Clar, què passa?, que veim que... des de MÉS

per Mallorca en general donarem suport a aquesta proposició

no de llei perquè la veritat és que sembla sortida del nostre

programa electoral, i és que -això en Biel Barceló ho va

defensar molt, que el PP tot el temps tot el temps li diu que el

Sr. Conseller i Vicepresident no defensa el turisme, es va

passar tota la campanya defensant una nova manera de

promocionar el turisme- i és que no puc deixar de demanar-me

a què ve aquest canvi de política dolça que du el PP, o té dues

explicacions: o la medicina que els ciutadans li varen donar, els

ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes, li varen donar el mes

de maig és miraculosa, o tornam estar en campanya electoral i

feim un efecte de maquillatge, tots semblam més guapos i més

dolços. Però no vull quedar-me amb aquesta part àcida, sinó

que vull ser optimista i pensar que el temps ens dóna la raó, i

que el canvi de model econòmic i la proposta cultural que

defensa MÉS per Mallorca són vertaderament l’adequat per a

la nostra terra. Promoure incentius per al sector audiovisual és,

a més d’una demanda clara dels professionals que hi treballen,

una passa imprescindible per canviar de model econòmic,

apostar per l’economia del coneixement, promoure el nostre

paisatge com a focus mediàtic mundial i, per descomptat, per

tenir oportunitat de crear llocs de feina i millors condicions de

treball.

Pel que fa a l’aspecte cultural pensam que l’Illes Balears

Film Commission és una magnífica oportunitat perquè les

institucions públiques i la societat treballin juntes pel

patrimoni, que també és una part de la nostra cultura, a fi

d’incrementar la qualitat de vida dels ciutadans, de situar les

Illes com a referent cultural i projectar-les cap a la resta de

l’estat i internacionalment. L’Illes Balears Film Commission és

una oportunitat indiscutible per promoure aquesta terra nostra

com un espai creatiu i de mediació entre turisme i cultura. I

així, per tant, passam a explicar un poc les esmenes que hem

presentat de manera consensuada.

En el punt 1 hem fet una modificació en què per una banda

hem eliminat el tema de les autoritzacions, perquè aquesta

entitat no pot donar autoritzacions sinó que les pot tramitar i

posar-se en contacte amb les diferents institucions perquè sí

donin aquestes autoritzacions; i també hem fet participar, hem

fet una afegitó perquè, en colAlaboració amb els diferents

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201509669
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201509670
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consells insulars, els ajuntaments, les associacions

professionals i les entitats públiques i privades, sigui un treball

en xarxa i comú. En el punt 2 també hi hem afegit..., hem fet

una modificació, també, i hem dit que es potenciïn les diferents

Film Commission i les Film Office que hi ha a les Illes Balears.

I finalment els punts 3 i 4 els hem acceptat així com

estaven, i en especial volem fer referència al punt 4, que parla

de la Llei audiovisual, que és vera que es va aprovar l’any 2013

però que el PP no la va desenvolupar, i és necessari fer-ho.

Sabem que des del Govern estan estudiant la possibilitat

d’oferir aquests incentius que esmentava el Sr. Gómez dins el

marc legal existent per poder així promocionar el

desenvolupament de la cultura, l’economia i el turisme de les

nostres illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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. En primer lloc he de dir que

al nostre grups ens sembla evident l’interès que té la

potenciació de l’activitat audiovisual, primer perquè, bé,

desenvolupa uns sectors alternatius als que protagonitzen en

aquests moments l’activitat econòmica, com bé pot ser

l’activitat cultural, les noves tecnologies, i per tant ajuda a

diversificar la nostra economia, i també pel que fa a afavorir la

vinguda de produccions de fora a les nostres illes, doncs és

també treure un profit addicional a un actiu que sabem que

tenim, que és la bellesa dels nostres paisatges, el nostre clima

benigne, amb una activitat de molt més valor afegit que

l’activitat clàssica que explota aquests actius, que és l’activitat

turística en sentit estricte. Per tant estem a favor, votarem a

favor sempre que evidentment acceptin les nostres esmenes,

que jo considero que el que fan és simplement desenvolupar

alguns aspectes que vostè mateix ha plantejat.

Entrant ja en les qüestions que proposa la seva proposició

no de llei, em congratul que vostè confiï en el nou govern per

dur a terme allò que vostè no va dur a terme quan estava en el

Govern impulsant tot això, tot i que he de reconèixer el mèrit

d’haver fet la llei, evidentment. Amb això m’estic referint a la

qüestió del reglament de desenvolupament. Per què aquesta llei

no té ja un reglament de desenvolupament?, i això no li ho

pregunto, no li ho dic com un envit polític, sinó perquè

realment m’agradaria que la seva resposta ens parlés de les

dificultats, és a dir, si realment el fet que no hi hagi un

reglament és perquè van detectar dificultats per desenvolupar-

ho; estaria bé que ho aportés, també, l’experiència que vostè té

com a conseller responsable del ram amb aquestes dificultats,

tenint en compte que va passar un any i mig des que es va

aprovar la llei fins al final de la legislatura. També seria

interessant aportar tota l’experiència acumulada, si és que hi és,

en aquest grup de treball de reducció de càrregues

administratives que la mateixa llei preveu que s’ha de crear; diu

que en el termini de tres mesos es crearà el grup de treball. A

mi m’agradaria saber, per aportar-ho i per incrementar la

intelAligència colAlectiva sobre aquesta problemàtica, si aquest

grup de treball es va fer, si ens pot dir alguna proposta concreta

perquè sorgís aquest grup de treball i si es va implementar, i si

no, doncs saber per què i poder-ho incorporar a aquest treball

que vostè ara proposa encomanar al Govern.

Pel que fa a la Film Commission estem totalment d’acord,

és a dir, és una infraestructura necessària, i m’ha fet pensar en

una idea que moltes vegades em ve al cap en propostes que

vostès fan, el Partit Popular; clar, vostès són un partit de drets

que s’autodenomina liberal, tot i que jo crec que són bastant

intervencionistes en aquells temes que no els agraden de la

societat i volen intervenir, per tant, liberals només quan els

convé, i crec que tenen la ilAlusió de dur el Govern de la

comunitat autònoma com si fos una empresa, perquè el seu

paradigma és l’empresa. Però jo crec que vostès tenen un

problema, que és que no saben com funcionen les empreses;

encara que sembli una paradoxa crec fermament que és així.

Això ho veig molt clarament amb les retallades que van fer,

no?, és a dir, crec que vostès pensen que per millorar el resultat

d’explotació d’una empresa o d’un govern el que s’ha de fer és

reduir la despesa, i a vegades hi ha despeses que quan les

reduïm el que fan no és millorar el resultat d’explotació de

l’empresa sinó enfonsar l’empresa, i en els debats que hem

tingut en el que portem de legislatura s’ha vist molt clar, per

exemple amb els fons FEDER que van deixar escapar: per no

destinar prou recursos a gestionar-los vam perdre desenes de

milions d’euros; amb els acomiadaments, que aquesta setmana

han estat notícia, els acomiadaments que es van fer de forma

improcedent i que ens costaran milions d’euros. Retallades en

nom de la millora de l’explotació de l’activitat que al final han

comportat més pèrdues.

Doncs amb la Film Commission crec que un poc passa el

mateix. La Film Commission la vàrem crear, hi van destinar un

pressupost misèrrim, i crec que realment és una d’aquelles

actuacions que ha de tenir un efecte multiplicador i ha de tenir

un retorn que justifiqui aquesta inversió. Crec també que la

Film Commission -i ho poso sobre la taula pels debats

posteriors que puguem tenir- és un organisme que hauria de ser

capaç de captar ingressos propis i en alguna mesura

autofinançar-se, no per evitar la subvenció pública, que també

em sembla bé que hi sigui, sinó perquè és un organisme que ha

de tendir a créixer i a tenir més capacitat d’actuació per

multiplicar la seva activitat i els ingressos associats amb

aquesta activitat.

I això em porta a una tercera qüestió que li volia comentar,

que és sobre aquest punt que..., a mi la veritat em va semblar

divertit quan ho vaig llegir, no ho hem esmenat perquè si vostès

en tenen prou a demanar un percentatge lògic i suficient doncs,

escolti, a nosaltres com a partits que donem suport al Govern

ja ens sembla bé; evidentment un percentatge lògic i suficient

del pressupost d’IB3 per potenciar la producció pròpia és un

terme jurídic bastant..., bastant genèric, lògic i suficient. Com

vostè sap perfectament, la Llei general de comunicació

audiovisual ja preveu en el seu article 5, que va sobre el dret a

la diversitat cultural i lingüística, que hi ha d’haver un

determinat percentatge dels ingressos d’explotació de les

televisions públiques per afavorir la producció pròpia,
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concretament un 6%, és el que es diu l’obligació de

finançament, i a més a més aquest article fins i tot concreta,

doncs que per exemple d’aquest 6%, el muntant total, el 75%

ha d’anar dirigit a finançar la producció de pelAlícules, el 60%

a finançar produccions en alguna de les llengües oficials de

l’Estat, i un 50% dedicat a produccions independents.

Bé, aquí el problema no està en el percentatge, que vostè

demana que sigui lògic i suficient; el problema està en els

ingressos d’explotació, i ara aquí vaig a aquesta esmena in voce

que ha presentat, que jo ja l’aviso que almenys el nostre grup

no l’accepta perquè no ens sembla correcte que la presenti en

aquests termes, i suposo que vostè entendrà perfectament que

no l’acceptem. M’ha semblat entendre que vostè deia que

consideraven que els ingressos d’IB3 havien d’augmentar en 4

milions; no sé si s’estava referint a la subvenció pública, la que

està en el pressupost. Bé, jo li diré una cosa, jo crec que en el

tema dels ingressos de la nostra televisió, que afecten

directament l’incentiu a les nostres produccions, perquè

recordo, com he dit, el 6% d’aquests ingressos d’explotació per

llei s’han de dedicar a produir o coproduir produccions

europees, però evidentment dintre de les europees podrien

entrar les de casa nostra, que són les que crec que més hem

d’afavorir, o bé les que es facin a les nostres illes, o les que es

facin amb productores de les nostres illes. 

El problema que tenim no és tant de la subvenció que doni

la comunitat autònoma, i és una mica la mateixa idea que li deia

amb la Film Commission, sinó de quins ingressos és capaç de

generar la televisió, perquè al final l’audiovisual és un negoci,

és una indústria, i aquests 28 milions que dedicarem a IB3

quina capacitat tenen de generar una activitat econòmica

addicional? Doncs jo li ho diré molt clarament: amb el

pressupost de 2015 d’IB3, el seu pressupost (...) de 34,1

milions d’euros, i els ingressos, els ingressos per publicitat o

per venda de produccions de vendes va ser únicament d’1,5

d’euros, perdó, en el pressupost, no conec l’executat,

m’imagino que no devia variar gaire o en qualsevol cas devia

ser irrellevant pel percentatge; un 4,4%, un 4,4% del

pressupost, només un 4,4% d’ingressos prové de la venda i de

la publicitat. 

Si agafem un altre exemple, que en aquest cas he pogut

agafar el de la Corporació Catalana de mitjans audiovisuals

perquè és molt fàcil de calcular, perquè el pressupost

d’ingressos és deu vegades més alt, 343 milions, pressupost de

2015; els ingressos per venda de productes propis va ser de 72

milions..., perdó, corregesc, es pressupostaven en 72 milions

d’euros, és a dir, un 20%. M’interessa el percentatge, no

evidentment la quantitat absoluta perquè no podem competir

amb una televisió molt més potent i amb un mercat molt més

gran. Però fixi’s, mentre IB3 només era capaç de marcar-se

com a objectiu un 4,4% del pressupost global d’ingressos amb

ingressos propis, la Corporació Catalana de Mitjans

Audiovisuals està en el 20%. Per mi aquest és el problema i

ara, una mica en la línia de l’esmena in voce que vostè ens

presentava, aquest és el problema de fer una televisió localista,

provinciana i sense ambició, que és el que s’ha fet fins ara. 

I aquest és un problema més gran que la reducció de la

subvenció que IB3 rep dels pressuposts de la comunitat

autònoma. Crec que hi ha fórmules i espero que la nova

direcció d’IB3 plantegi fórmules per fer un producte més

competitiu, de més qualitat, associant-nos amb les altres

televisions autonòmiques, no estem sols, perquè tenim en

aquest cas un mercat compartit no competitiu, amb la

possibilitat de generar produccions de qualitat, no només amb

una mentalitat localista i de consum intern, que puguin generar,

primer, més ingressos en publicitat, perquè evidentment si

emetem un producte més bo, generem més ingressos en

publicitat, sinó també la comercialització exterior d’aquestes

produccions, que facin que ingressi el pressupost d’IB3, amb

la possibilitat d’entrar en una dinàmica virtuosa de més

creixement, sinó que a més a més per mor de l’aplicació del 6%

obligatori dels ingressos d’explotació en produccions pròpies

o locals, s’aconsegueixi aquest efecte que vostè demanava aquí

que fos simplement lògic i suficient.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Pilar Costa del Grup Parlamentari

Socialista.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aprofit la meva intervenció per dir

que havia de ser aquí la meva companya defensant aquesta

proposta Sílvia Cano, que va ser mare el passat diumenge i per

tant, no pot ser aquí. I li transmetem la nostra enhorabona, estic

segura que de tota la cambra.

Efectivament, no vull ser reiterativa amb els arguments que

els anteriors portaveus han esmentat aquí. Sumar-nos al suport

genèric diria a la proposició no de llei del PP, tenint en compte

les esmenes que hem presentat conjuntament i que aquí ja s’han

defensat. 

Creim que la indústria audiovisual s’ha de convertir en una

indústria potent realment a les nostres illes. En tenim aquí

alguns antecedents, com va poder ser en el seu dia la Mallorca

Film Comission. És cert que els intents de creació a les altres

illes, tant a Eivissa amb l’Eivissa Film Comission i a Menorca

no s’ha arribat a posar en marxa, però pensam que és

convenient que totes i cada una de les illes desenvolupin la seva

film comission. L’objectiu evidentment ha de ser posicionar les

nostres illes com un plató de cinema de referència a nivell

internacional i també dins el nostre estat i això només serà

possible, posicionar Balears en el mercat tal i com ens pertoca

des de dues línies d’actuació: en primer lloc, amb el suport i

des del Govern de les Illes amb una aposta ferma amb incentius

públics i directes a les produccions, i per altra banda, també,

des del Govern d’Espanya amb incentius fiscals. Hem de dir

també que l’agressió impositiva per part del Govern del Sr.

Rajoy, amb la pujada de l’IVA cultural al 21%, evidentment no

ha ajudat gaire a la promoció d’aquest sector clau.

En el camp audiovisual es necessita sobretot que hi hagi una

gestió transparent i eficaç de la nostra ràdio i televisió pública.

I pel que fa al compliment de les obligacions que es recullen

tant a la Llei del cinema de l’any 2007, com a la Llei
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audiovisual de l’any 2010, que en el seu article 5 recull que les

televisions públiques han d’invertir el 6% dels seus ingressos

totals en producció cultural, en qualsevol de les llengües

cooficials i que es faci amb la participació activa dels agents

socials que representen legítimament el sector audiovisual

cultural de les Illes Balears. Fa anys que el sector reclama

aquesta transparència i compliment de la llei que suposaria

entre d’altres, una via de finançament legítima i suficient per

donar suport a les necessitats que es demanen.

Igualment s’ha de garantir la transparència d’IB3 amb

l’encàrrec de programes a les productores audiovisuals. Que es

compleixi la Llei del cinema de l’any 2007, també que en el seu

article 35 recull un fons que es reparteix en proporció als que

cada comunitat inverteix en audiovisual cultural en llengua

pròpia cooficial. 

A les Illes Balears és cert que s’han invertit quantitats molt

petites. També és cert que algunes decisions polítiques d’altres

etapes, com va ser el tancament de la Radiotelevisió de

Mallorca, evidentment va suposar també un dur cop al sector

audiovisual. Però bé, no volem mirar enrera, conscients que

hem de mirar cap el futur i explotar al màxim les potencialitats

que tenim, que són moltes, aquí se n’han mencionat abans

alguna, afegiria el bon clima, el paisatge atractiu, la

professionalitat de les nostres empreses, evidentment són

elements que ajuden a potenciar aquest sector.

Per això hem presentat les dues esmenes que aquí ja s’han

explicat, tant al punt 1 com en el punt 2. En el punt 1 plantejam

la modificació d’aquest apartat, perquè creim que el nou

redactat s’adapta molt millor a l’esperit de la Llei audiovisual

i reflecteix també millor la diversitat insular, obrint la porta a

les fórmules de cooperació amb les diferents film comission que

hi hagi a les illes i en colAlaboració també amb els municipis i

el sector.

La Llei audiovisual ja estableix la finestreta única per

facilitar i agilitar els procediments administratius, tramitar

incentius fiscals, posar en contacte les empreses del sector i tot

un grapat de mesures per facilitar l’activitat i simplificar els

tràmits. I una cosa és això, però l’altra, com he dit abans, és que

s’ha de donar autonomia a les diferents illes, a través dels

consells insulars, amb la colAlaboració d’ajuntaments i sector

audiovisual.

I respecte a la segona proposta, com deia, també va en el

mateix sentit. Tampoc no estam d’acord amb la proposta, amb

l’esmena in voce que feia aquí el portaveu del Grup Popular,

em sum als arguments que ja han dit els meus companys que

m’han precedit en l’ús de la paraula. En definitiva, pensam que

Illes Balears Film Comission s’ha d’implantar a totes les illes,

que a més ha d’estar participada pel sector, així com ser dotada

d’un pressupost suficient i d’autonomia per a la seva gestió.

Tendrem ocasió de parlar del pressupost concret, ara que

justament som en el debat de pressuposts. A tots ens agradaria

no només que aquest pressupost, com molts d’altres, poguessin

ser superiors. Però ara, com deia abans la consellera, hi ha el

que hi ha i el que hem de fer és que hi hagi una gestió eficaç i

transparent.

Per tot això, esperam que el Grup Popular accepti les

esmenes presentades conjuntament i així que aquesta proposta

pugui sortir per unanimitat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Alberto Jarabo del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

EL SR. JARABO I VICENTE:

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

treballadors, treballadores de la cambra. Bé, hi ha una anècdota

molt coneguda dels inicis del cinema i és que després de la

primera presentació pública del seu invent el 1895, el George

Méliès va proposar sense èxit als germans Lumière, la compra

del cinematògraf. Per als Lumière el cinema era una invenció

sense cap futur, més enllà de la simple curiositat científica, que

portaria la ruïna financera als possibles inversors en l’invent. És

evident que des de llavors el cinema i ara també tot el sector

audiovisual, s’ha convertit en una potent indústria des del punt

de vista no només cultural, sinó també econòmic.

A la seva proposta, vostès denominen l’audiovisual com

“activitat emergent”. Em fa molta gràcia l’audiovisual com

activitat emergent, després de 120 anys d’història, en els que

tots crec que hem pogut gaudir de moltes emocions i de moltes

vivències amb el cinema i amb l’audiovisual. L’audiovisual

dins del sector cultural no és una activitat emergent, Sr. Gómez,

és una activitat molt consolidada. No descobrirem ara que la

principal dificultat del sector audiovisual efectivament és, com

en la majoria de sectors industrials, el del finançament. S’ha

patit molt durant aquests darrers anys, amb pèrdua

d’ocupacions, amb pèrdua de facturació i descapitalització de

moltes d’aquestes empreses que des de les nostres illes se

dediquen a la creació audiovisual, però també a la cultural.

Li parlaré en castellà per desenvolupar una idea...Ustedes...

(Remor de veus)

Gracias Marga.

Llevamos escuchando el discurso de la importancia del

sector audiovisual desde hace como 15 años por parte del

Partido Socialista, que la Sra. Armengol conoce perfectamente

el argumentario completo de cómo se tendría que desarrollar

el sector audiovisual en esta comunidad para que realmente se

produjera una diversificación del modelo productivo y

efectivamente, hubiese otros sectores, aparte del turismo, que

permitiesen generar riqueza en esta comunidad, y me ha hecho

mucha gracia como usted, Sr. Gómez, repetía exactamente el

mismo argumentario que efectivamente, tanto el tejido

audiovisual de esta comunidad, como de diferentes lugares se

ha insistido en la importancia económica que se le tiene que

dar. El problema es que desde todos los ámbitos se ha, ya no

intentado minimizar la posibilidad de desarrollo de este sector,

sino en muchos casos intentar acribillar, podríamos decir, sus

posibilidades de crecimiento. 

Pensemos que y puedo coincidir con usted, en que IB3

efectivamente tiene que promover la producción propia.
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Arrancamos en esta comunidad con una IB3 de 120 millones

de euros, que no se dedicó precisamente a fomentar la

producción propia, sino la producción que venía de

productoras que no eran precisamente de nuestra comunidad.

Y cuando hablamos de que hay que fomentar el producto local,

pues en aquellos momentos de los 120 millones,

probablemente más de 80 se iban a productoras valencianas,

gallegas, madrileñas, etc., que lo que realmente hacían era

extirpar, por decirlo de alguna manera, las posibilidades de

financiación de nuestra comunidad.

Por lo tanto, el discurso está muy claro, la cuestión es que

ahora hay que hacerlo, hay que desarrollar tanto este sector,

como otros que realmente necesitan o han vivido hasta ahora

de ayudas públicas y eso también hay que decirlo. Como

actividad cultural, por su interés, por su fomento del

pluralismo, de la diversidad lingüística y cultural, el

audiovisual ha recibido ayudas públicas evidentemente, bien

en forma de subvenciones, bien de préstamos bonificados. 

Y en los últimos años sí que hemos visto como han

aumentado no sólo en España, sino en toda Europa, los

incentivos fiscales a la creación y a la producción audiovisual.

Incluso se ha creado una competencia entre diferentes países,

usted los ha enumerado, que hacen que Baleares al no tener

ningún tipo de incentivo lógicamente ha quedado un poco a la

cola de las posibilidades de atracción de rodajes. Sabemos que

hay dificultades porque la Comisión Europea permite en

algunas ocasiones, en función también de cuestiones de la

competencia, qué tipos de incentivos se pueden aplicar. Pero

el caso es que aquí competimos para traer rodajes con países

como Malta, Marruecos, etc.. 

Pero sobre todo estamos empezando a competir dentro

incluso del propio Estado español, usted también ha

mencionado el caso de Navarra, o el caso de Canarias, que es

posiblemente con el que más nos podríamos comparar. Pero

bueno, hay otras comunidades que sí que han desarrollado

plenamente la capacidad de dar impulso al sector audiovisual,

no subvencionado sino con capacidad de generar riqueza,

como ha sido el caso de Cataluña clarísimamente, o como el

caso de Andalucía, o como el caso de Galicia a nivel de

animación. En Canarias concretamente las productoras

extranjeras se benefician de una deducción del 35%, 38%, ha

aumentado en 3 puntos más, maravilloso, 38% y nosotros 0, es

decir, es muy complicado que aquí se puedan traer rodajes con

esta diferencia, y de hecho, ocurrieron casos como el de Al

Pacino, que recuerdo que quería venir a rodar a Cabrera, se

le pusieron todas las dificultades del mundo, porque se le

quería cobrar una cantidad bastante importante, y acabó

yéndose a Canarias, porque no sólo no tenía que pagar, sino

que además tenía estas deducciones.

Por lo tanto, sí, consideramos que sería necesario aprobar

una ley de incentivos y está bien que hoy se coloque esta

propuesta sobre la mesa. Ahora, hasta que se apruebe esta ley,

al menos deberíamos tener algo que ofrecer para conseguir

atraer rodajes a nuestras islas, que no supongan efectivamente

un impacto medioambiental, ni urbanístico, los rodajes vienen,

ruedan y se marchan dejándolo todo tal y como lo habían

encontrado. Como sucedió con una de las superproducciones

que usted ha comentado, que fue Cloud Atlas, que también es

curioso que para una gran superproducción que llega a esta

comunidad, la imagen con la que se marcharon después de

bastantes años sin cobrar lo que se les había prometido,

también fue muy grave. Con lo cual, está muy bien que

queramos tener aquí a Halle Berry y a Tom Hanks, pero claro,

lo que no puede ser es que, y como lo hablé en algún momento

con una persona del Partido Popular cuando hablaban de que

estaba por aquí Tom Hanks y Halle Berry, pues dudaba si eran

Tom y Jerry los que estaban por aquí, con lo cual, cuidado

porque hay que atender muy bien las necesidades de esta

gente, que no se fueron precisamente con una buena imagen.

Desde Podemos sí que consideramos que sería posible

establecer algún tipo de retribución en especies, que

consolidase este atractivo. Lo adecuado no sería tanto gravar

el beneficio obtenido de la producción cinematográfica que

genera un rodaje, sino que sobre todo el beneficio debería

estar en la creación de puestos de trabajo y ahí se puede llegar

a convenios con estas productoras, para que la gente de aquí

realmente pueda participar en estos rodajes, se pueda llegar

a convenios para las estancias hoteleras. Y aquí es donde

efectivamente la Illes Balears Film Comission, como usted

comentaba tiene un papel fundamental. ¿Qué ocurre? Que

ustedes han usado la Illes Balears Film Comission para tirar

el dinero a la basura prácticamente. 

No hay una evaluación del trabajo que se ha hecho en la

Illes Balears Film Comission, que haya permitido ver que se

ha traído aquí prácticamente nada. Y lo que sería importante

es que durante esta legislatura la Illes Balears Film

Comission, como ya he hablado en alguna ocasión con la Sra.

Consellera, sí que tuviese esa dotación, ¿qué ocurre? Que no

la tiene tampoco para el próximo año. Con lo cual esperemos

que durante la tramitación presupuestaria, efectivamente se

pueda aumentar porque es necesario por lo que comentaba el

Sr. Castells, con el que coincido casi totalmente con su

discurso, salvo cuando ha comentado que la Illes Balears Film

Comission era una infraestructura, es una persona. No me

gusta llamar infraestructuras a las personas. Amb la resta,

coincidesc plenament amb el seu discurs.

A més, és curiós perquè no ha prestat cap atenció cap a les

altres illes i de fet, hi va haver rodatges que volien venir a

Menorca, que van rodar a Menorca i el que passava és que com

que no hi havia una bona coordinació, finalment es duia a gent

treballadora de Polònia per fer feina a Menorca, perquè no hi

havia coordinació amb els d’aquí per enviar gent d’aquí a

Menorca, o fins i tot contactar amb gent de Menorca.

Vaig acabant. Quant a les grans propostes, efectivament,

Illes Balears Film Comission no ha funcionat bé, hauria d’estar

millor dotada i hauria de servir per a dues qüestions: una,

efectivament, per atreure rodatges, però també, consideram

nosaltres, per promoure la producció local. I aquí sí que

s’hauria de treballar juntament tant amb IB3 com amb l’Institut

d’Estudis Baleàrics, per fer aquesta tasca de creació des d’IB3

i finançament, i podem estar d’acord amb la seva esmenta in

voce que s’hauria d’aixecar el pressupost d’IB3, el que passa és

que crec que no és el moment de fer-ho, crec que hi ha la

tramitació de pressuposts per (...), però evidentment aquests

doblers sí que haurien d’anar a intentar almenys acomplir la llei

...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jarabo, hauria d’anar acabant, per favor.

EL SR. JARABO I VICENTE:

... d’IB3. Sí, acab, Sra. Presidenta.

Amb la qual cosa, totalment d’acord que s’hauria

d’incrementar aquest pressupost, però com el de tantes altres

conselleries, però ho mirarem en el seu moment.

I la Llei audiovisual, efectivament, també s’hauria de

reglamentar, també ho haurien d’haver fet durant la legislatura

anterior en què també hi havia temps per poder fer-ho. I crec

que el sector audiovisual els hagués agraït molt aquest

desenvolupament.

Per tant, acceptarem, lògicament, i aprovarem tots els punts,

sempre i quan, lògicament, també s’acceptin les esmenes que

hem presentat conjuntament amb la resta de grups.

Per cert, per cert, no volia ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jarabo, ho sent, però el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Un segon, simplement ...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Remor de veus)

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay, del Grup Parlamentari

Mixt.

(Remor de veus i algunes rialles)

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Aquesta és una

d’aquelles proposicions no de llei en què és difícil estar-hi en

desacord; en efecte, qui pot estar en desacord a potenciar la

Illes Balears Film Commission? Qui pot oposar-se que en els

pressuposts del 2016 hi hagi un fons suficient per atreure

empreses que facin els seus rodatges a la nostra comunitat? Qui

pot considerar inconvenient que en els pressuposts d’IB3 hi

hagi un percentatge lògic i suficient, com diu la proposició no

de llei, per potenciar la producció pròpia audiovisual de les

Illes Balears? Qui pot, en fi, desaconsellar que el Govern

desenrotlli reglamentàriament la llei d’audiovisual? Ningú,

n’estic convençut i els portaveus que m’han precedit així ho

donen a entendre, també.

Llavors, per què estam avui debatent aquest propòsit? Idò

per dos motius, probablement, perquè aquesta llei és una llei

aprovada durant la passada legislatura, sota el Govern, per tant,

del Partit Popular, i perquè en els pressuposts del 2016 la

partida prevista per a l’audiovisual és més aviat magra, per no

dir una altra cosa.

Com a pare de la llei, és lògic i natural que el Partit Popular

vulgui posar-la en valor i fer per manera que s’apliqui, però

també és ver que el gener d’enguany, sis mesos després de la

seva reactivació, el sector de l’audiovisual es queixava de la

paràlisi en què es trobava el seu desplegament. El sector sencer,

associacions de productores, de directors i el clúster de

l’audiovisual, així ho recullen, com a mínim, les hemeroteques;

i també recullen que de llavors fins a les autonòmiques la

previsió era que no es fes res pus. Dic això perquè no deixa de

resultar sorprenent aquest interès sobtat del Partit Popular per

l’aplicació d’una llei que no varen ser capaços d’aplicar o, com

a mínim, d’aplicar a fons quan governaven.

I després, els pressuposts i la partida que tenen reservada a

l’audiovisual. La consellera Camps, durant la seva

compareixença per informar del projecte de llei de pressuposts,

va indicar-nos que la Illes Balears Film Commission seria

dotada amb 200.000 euros, si no ho record malament; no

sembla una gran quantitat, francament. És ver que la consellera

va afegir que en exercicis successius aquest pressupost s’haurà

d’incrementar en la mesura que sigui possible. Però clar, això

també ho va dir, per exemple, de la partida destinada a l’Institut

Ramon Llull i de tantes altres parts també dels seus

pressuposts. En això va fer, poc més o manco, el que han fet

tants de consellers a les seves compareixences, lamentar el poc

que tenen i resar, és una manera de xerrar, perquè en exercicis

posteriors en puguin tenir més.

En definitiva, no hi ha dubte que, com demana la proposició

no de llei, la partida destinada a la Illes Balears Film

Commission mereix ser incrementada, tant per una qüestió de

marca, o sigui, la necessitat d’exportar la imatge de Balears a

la resta del món, com d’interessos estrictes del sector.

Nosaltres, sense anar més enfora, hem proposat una esmena als

pressuposts que demana que la quantitat assignada es dupliqui,

com a mínim.

Com deia la mateixa consellera, el dia de la seva

compareixença, el cinema, però també les sèries o la publicitat,

esdevenen un producte extraordinari per atreure el turisme de

qualitat cultural.

Per tot plegat, i a pesar de lamentar el poc que es va fer en

aquest terreny durant la legislatura passada, votarem a favor

d’aquesta proposició no de llei, tant si el grup proposant

accepta les esmenes que han estat presentades aquí, com si no.

En canvi, no consideram adequada l’esmena in voce

simplement perquè trobam que és fora de lloc, és a dir que no

correspon realment al debat que fem avui aquí mateix.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció per part del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

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

aquí el Sr. Jarabo i tothom parla de pelAlícules, crec que em ve

como anillo al dedo, també en castellà, la frase, ja que heu

parlat d’ell, de Tom Hanks, en aquest cas del magnífic paper de

Forrest Gump, que diu: tonto es aquél que hace tonterías. Idò,

la Balears Film Commission o la Balear Comissió de

Filmacions, seria de tontos, seria de tontos si no ens posàssim

d’acord en un tema estratègic per a aquesta terra. Tocaria ja dur

un rodatge potent, però crec que hem fet una cursa de vegades

de despropòsits, n’hi ha prou a llegir com surt aquí: “el impago

a Cloud Atlas preocupa i afecta la imatge y captación de

rodajes en España.” I venia donat per un tema d’un

impagament, aquí a Balears, d’una cosa de Mallorca.

Ho dic perquè no podem fer beneitures amb aquestes

qüestions perquè parlam amb gent professional, on hi ha molts

doblers que es juguen i és imprescindible ser seriosos.

A l’esmena in voce, diputat Sr. Gómez, no la votarem,

perquè la trobam electoralista, així de clar.

En canvi, en principi, ens encantaria que tots els grups es

poguessin posar d’acord amb les esmenes que s’han presentat,

perquè hi podríem votar a favor. Si no es posen d’acord, també

li votarem a favor els quatre punts, perquè no volem fer cap

beneitura.

Estam d’acord que s’ha d’incentivar aquest sector

audiovisual, és una manera de fer indústria i diversificar el

nostre mercat. No els dic res nou, és un discurs que tots hem

fet, però després venen i insistesc que de vegades fem

ximpleries i ens n’oblidam i sortim pels papers, que no som

complidors amb la paraula donada i amb els contractes firmats.

I a partir d’aquí, una de les quatre branques que El Pi demana

en aquesta nova etapa a tothom és la capacitat d’enfortir i

apostar per un sector audiovisual propi el qual comporti,

primer, beneficis econòmics que reverteixin a empreses d’aquí,

de les Illes Balears, començant per Formentera, per Eivissa, per

Menorca i per Mallorca.

Segona qüestió, que suposi la creació de llocs de feina i una

sortida laboral a molta gent que ara acaba, surt d’estudiar

carreres de les quals no troben sortida i que no tots cabran a

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I la tercera qüestió, que és una important promoció de les

Illes Balears.

Per això és important el paper de les Illes Balears Film

Commission, ara bé, hi ha d’haver seny i responsabilitat, ha de

funcionar, i no es tracta de posar-nos travetes, es tracta que és

un camí que hem de fer, que encara no caminam bé perquè ens

hem equivocat i no es tracta de dir i aquest coixeja del peu

esquerra i aquest coixeja del peu dret, no, hem de crear una

empresa. Com que empresaris, dels que sou aquí dins no n’hi

ha molts, no és una cosa que es prodiga amb massa excés a

l’administració pública i als parlaments, a una empresa

inicialment li costa, per la qual cosa tots hauríem de tenir

l’esperit que a la Balears Film Commission no li posem pals a

les rodes des del primer moment, que si s’ha d’equivocar que

s’equivoqui, perquè al final el rendiment pot ser molt potent,

molt important; aquest seny i aquesta responsabilitat que

demana El Pi.

Volem que Balears es converteixi en un gran plató, tots ho

diem, cinematogràfic, sí, però hi ha d’haver una voluntat de no

posar aquests pals a les rodes. I és molt important, i aquí no

s’ha dit -el Sr. Jarabo ha dit una cosa important-, que varen

voler fer una gravació a un parc i no es va poder. És molt

important que donem entrada -no sé com s’ha de fer-, dins la

Balears Film Commission -no sé com s’ha de fer-, ho he pensat

quan el Sr. Jarabo ho ha dit, però crec que és un tema clau,

donem entrada -no sé com-, als homes i dones tècnics de les

comissions d’urbanisme dels Consells de Formentera,

d’Eivissa, de Menorca i de Mallorca i, a la vegada,

responsables de la Comissió Balear de Medi Ambient, perquè

el problema de vegades és aquí, de com s’ha de tractar perquè

no es faci malbé: la capacitat de càrrega, problemes de

naturalesa o el que sigui; i si donam entrada a això i ja tens uns

tècnics que en tenen cura, seria molt més fàcil. Perquè després

hi ha el problema d’un helicòpter que vola quan el virot està

niat, hi ha el problema d’un helicòpter que vola quan hi ha els

polls de les fotges banyudes, i aquestes coses qui els ha

viscudes, després el pobre conseller ha de tornar boig perquè

semblarà que és ell que no vulgui fer la filmació; no, si de cas,

ho posam, aquesta gent que serà clau també que hi pugui

participar, serà molt més fàcil que ningú no se’n vagi sense fer

un rodatge per una qüestió mediambiental, que és el cas, en

aquest cas, que va passar a Formentera, el conec prou bé, no és

que jo fos conseller, però el conec, el conec aquest cas, i no és

una beneitura el que ha dit vostè, però es perd la filmació i es

perden els doblers.

Volem que les productores venguin aquí, però lloguin

personal d’aquí i que el material d’aquí també l’emprin d’aquí.

És a dir, volem que facin feina aquí, a Balears, i que

promocionin el paisatge; de moment venen, però duen tot el

que necessiten, tots els estris, ho duen tot, ho duen tot; fan i

desfan i se’n van, s’ha de reconèixer, és a dir, el bo que té una

cosa hem de saber què passa en el nostre sector que no els veu

ni venir.

Hem de recuperar tota la inversió cinematogràfica que s’ha

deixat d’ingressar per inactivitat, perquè el que hem tengut és

inactivitat per falta d’invertir doblers en aquest sector. Es

poden ingressar molts doblers, com tots ja hem dit, per rodatges

que podrien tenir una compensació amb partides que després

podríem destinar a altres coses molt importants.

Ara, també hem d’aprendre del passat, el cas dels

impagaments, com he dit, a Cloud Atlas per part de la Mallorca

Film Commission, aconseguírem l’efecte totalment contrari,

fer-los lluny. Tenim una nova oportunitat i aquesta nova

oportunitat és la que hem d’emprar i creiem nosaltres, El Pi,

que hem de ser ambiciosos en això, no n’hi ha cap de plató com

el nostre, ni un, ni un, terrestre, marítim i submarí, així de clar.
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Per això, nosaltres volem que les empreses que puguin

saber que avui es tracta això aquí rebin un missatge

d’esperança, de confiança, de què els volem ajudar i que volem

ser devora ells.

També dir que la Film Commission ha d’atreure productors

i empreses d’arreu del món, però ho ha de fer bé, amb

responsabilitat. En aquest sentit creiem que aquesta nova etapa

pot anar per bon camí si des de les administracions som

capaços de donar-los tots un impuls i els que som a l’oposició,

repetesc, no posam pals a les rodes, ni traiem el primer defecte

tot d’una i el posam damunt la taula. La nova oficina d’àmbit

balear podria recaptar, creiem nosaltres, entre 30 i 50 milions

d’euros quan això estigui en funcionament així com toca.

A més, cal destacar el paper de la publicitat que cada any

deixa l’arxipèlag, que està taxat envoltant els 12, 14 milions

d’euros. Jugar bé les cartes en el món audiovisual pot significar

un avanç molt més enllà del monocultiu turístic del qual vivim,

i que si començam a diversificar, un 1,5 per aquí, un 0,8 per

allà i un 4,5 per allà deçà de diverses activitats econòmiques,

ja veureu com això, els nostres fills i nets poden tenir futur.

Apostam també per la producció pròpia, no pot ser que hi

hagi una fuga de doblers fora de les Illes Balears si aquí tenim

empreses locals sòlides i competents, creiem en les empreses

d’aquí.

I tornam al cas d’IB3, que subcontractar l’informatiu és una

empresa de fora, és una empresa de fora. Què és que no hi ha

cap empresa a Balears, eh?, cap home de Menorca, d’Eivissa,

dona de Formentera o Mallorca, que no poguessin fer això

aquí? Ves si ho poden fer aquí! No tenc res a dir dels que són

fora d’aquí, la meva dona ho és, però viu aquí, amb la qual cosa

els d’aquí ho podrien fer també, o no? És a dir, estam prou

barrejats, estam prou mesclats. Què és que nosaltres no en

sabem? No m’ho crec, crec amb els d’aquí.

Amb cinc anys hem passat de tenir un 75% de les empreses

locals que feien feina en aquest sentit a només tenir ara un

30%, un 30%, espanta! I això que és un sector que a molts de

llocs creix moltíssim, ja han posat vostès exemples d’altres

comunitats autònomes.

Pos un exemple de l’aposta que fem: tenim una Universitat,

no és la primera vegada que El Pi ho diu aquí, que ofereix

màsters en aquests camps, per què no promocionam, mai no és

car, per què no promocionam, per què no promocionam? Per

què no posam cada dia IB3, per què? És d’ells IB3, d’aquestes

alAlotes i alAlots que han acabat i estan formats en aquesta

qüestió, per què no ho fem? I perquè sempre miram els altres

i mai no ens defensam nosaltres i sempre pensam que de fora

ens duran, ens tractaran millor del que nosaltres sabem aquí. I

no és ver, després que un nostre, un fill, una filla, un amic, una

amiga fa qualque cosa bé, diem: l’autoestima nostra puja.

Ajudem la nostra gent, facem que la nostra autoestima com a

país pugui funcionar!

I abans que em cridi l’atenció la presidenta, perquè jo no

vull emprar aquests minuts que regala avui, que n’estic content,

i li vull donar l’enhorabona, presidenta, del canvi d’actitud que

hi ha hagut amb les preguntes, aquests vint segons més trob que

fan més bo el debat i crec que hem millorat molt avui.

Moltes gràcies, donarem suport a la moció, a la proposició

no de llei, hi hagi esmenes o no hi hagi esmenes. Només els

beneits fan beneitures. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antonio Gómez, per fixar la posició i

assenyalar les esmenes acceptades.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar, quiero

agradecer el apoyo de todos los grupos a esta proposición no de

ley, y también decir que, por supuesto, que aceptaremos las

enmiendas que tanto MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca,

PSIB, Podemos y la Sra. Diputada Sílvia Tur, pues han hecho

a esta proposición no de ley, por lo tanto las aceptamos porque

considero que queda mejor redactada y beneficia esta

proposición no de ley.

En cuanto a contestar algunes cuestiones que se han

planteado, a la señora de MÉS por Mallorca, decir que yo creo

que es evidente la defensa por parte del Grupo Popular del

sector audiovisual, precisamente hicimos la primera ley del

sector audiovisual, y también la Illes Balears Film Commission

la creó la Ley audiovisual, y si usted lee esta ley, pues verá que

gran parte de su articulado va en la dirección de potenciar

nuestro sector audiovisual. Y además, la ley se aprobó fruto de

muchas reuniones con el sector audiovisual, es decir que hubo

pleno consenso con este sector. Por lo tanto yo creo que la

prueba es evidente.

En cuanto a la defensa que había hecho el Sr.

Vicepresidente en otras ocasiones de este sector, si usted..., y

dice que venía reflejado en su programa electoral, si usted lee

el programa electoral del Partido Popular pues verá que

también la apuesta por el sector audiovisual es evidente, iba en

esta dirección.

En cuanto al representante de MÉS por Menorca, decirle

que no se desarrolló, no se hizo un desarrollo reglamentario

antes no porque hubiese ninguna dificultad, en absoluto, pero

sí que es cierto que tuvimos que esperar para crear la Illes

Balears Film Commission por unos problemas de la marca, no

disponíamos de ella y esto nos retrasó bastante, y ese retraso ya

nos llevó, pues, o nos situó en unas fechas muy próximas a las

elecciones y por lo tanto no pudimos hacer el desarrollo

reglamentario que consideramos que es más que necesario.

Y bueno, ha dicho si teníamos algunas ideas, tenemos

muchas ideas que si procede a hacer el Gobierno o el

Parlamento el desarrollo reglamentario de la ley, pues, nos

gustaría poder participar y aportar estas ideas, pero hay desde

reducción de cargas administrativas, agilización de

tramitaciones administrativas, aportaciones en especie, que yo

creo que para ser competitivos, ya que no tenemos la capacidad

o la potestad que tienen otras comunidades autónomas que se

han mencionado aquí, como es Canarias o como es Navarra, sí
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que podemos tener ideas y hacer aportaciones en especie. Creo

que, bueno, que podemos llegar a ser competitivos.

En cuanto a que ha de captar recursos propios, siempre se

discutió. Creo que es esencial que capte recursos... es decir, que

capte recursos..., además de los recursos propios que vengan

del... públicos, si no externos, de empresas privadas. Yo creo

que es esencial porque al final nos beneficiaremos todos, tanto

las administraciones como las empresas.

Decirle que no hemos puesto, hemos puesto un porcentaje

lógico y suficiente pues dejándolo pues un poco a la decisión

del gobierno del ente para tampoco no poner un porcentaje

concreto, puedo decirle que en el último presupuesto IB3

destinó el 21,38% a producción propia. 

En cuanto al Sr. Jarabo, a Podemos, pues decirle que hemos

empleado la palabra emergente, yo sé que usted es un técnico

del sector, pero hemos empleado la palabra emergente porque

es el término que se emplea en Europa, es decir, recientemente,

si usted lee últimos textos a nivel europeo, verá que es la

terminología que se emplea. Por lo tanto, por eso la hemos

utilizado. 

Y es verdad que no estamos en los inicios de la creación del

ente público, entonces, como usted muy bien ha dicho, se

dedicaban 120 millones de euros, es evidente que de ahí de

destinar un porcentaje, y yo creo que lógico y suficiente, pues,

las empresas audiovisuales de nuestras islas se verían pues muy

beneficiadas, que yo creo que es muy bueno para todos tener un

sector audiovisual potente.

En cuanto a Ciudadanos, pues la contestación de por qué no

se desarrolló antes, lo mismo que le he contestado al

representante de MÉS por Menorca, precisamente por esto.

Por tanto, en definitiva, al final, aceptando las enmiendas

que nos han propuesto, quedaría la proposición no de ley, los

puntos 1 y 2 se sustituirían por las enmiendas que nos han

aportado los distintos grupos, y los puntos 3 y 4 quedarían

como están redactados en la proposición no de ley.

Y decir que lamentamos que no se acepte la propuesta in

voce porque yo creo que tanto para poder ofrecer una televisión

pública de calidad como para que las empresas audiovisuales

de nuestras islas puedan tener, digamos, puedan verse

beneficiadas. 

Por lo tanto, considero que la apuesta por el sector

audiovisual tiene que ser una realidad por lo que puede aportar

mucho a nuestra autonomía, a nuestra comunidad autónoma,

tanto en términos de crecimiento económico, de empleo, de

promoción turística y de desestacionalización...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, ha d’anar acabant, per favor.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ateses les intervencions dels grups parlamentaris i una

vegada acceptades les esmenes, es pot considerada aprovada

per assentiment?

Queda aprovada per assentiment. 

III.3) Proposició no de llei RGE núm. 5128/15,

presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a

dotació per turisme diferenciat a Menorca.

Finalment, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.

5128/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a

dotació per turisme diferenciat a Menorca. Té la paraula el Sr.

Santiago Tadeo, del Grup Parlamentari Popular, per defensar-

la.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. A la

legislatura anterior, la passada legislatura, hi va haver crec que

dos fets o dues propostes per part del Govern i d’aquest

parlament crec que molt importants per als consells insulars de

les Illes Balears, tant de Mallorca, Menorca, Eivissa i

Formentera, per una banda, la Llei de finançament dels consells

insulars i, per l’altra banda, també el traspàs de la promoció

turística. 

Amb el tema del finançament, idò, podem dir que hi va

haver un ampli consens, va ser aprovada per tots els consells

insulars. Cert és que un debat d’aquestes característiques no és

fàcil, de fet s’hauria d’haver fet a l’anterior mandat, no en la

legislatura anterior 2011-2015 sinó a l’anterior, després de

l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de dia 1 de març de 2007.

Quant al traspàs de la transferència de promoció turística,

idò, es va anar cap al final del mandat, va ser més complicat,

fins arribar al punt que només va ser acceptada la transferència

de promoció turística per un sol consell insular de les Illes

Balears, el Consell d’Eivissa, si bé és cert que el Consell de

Mallorca va aprovar o va votar a favor d’aquell traspàs.

A partir d’aquí lògicament, i referent a l’Estatut

d’Autonomia i el traspàs de competències als diversos consells

insulars, tot allò que no vagi per igual o que s’hagi traspassat a

tots els consells insulars, idò, produeix una distorsió quant a les

transferències que marca l’Estatut i que realment tenen, perquè

agafen o no agafen, els distints consells insulars.

A partir d’aquí també hi va haver un canvi de govern,

motivat per les passades eleccions, un canvi de govern que

lògicament havia d’afrontar acte seguit uns pressuposts de la

comunitat autònoma per a l’any 2016, uns pressuposts que

també tenen a veure, lògicament, amb els consells insulars de

cada una de les Illes perquè podem dir que, gairebé, la part més

important del finançament dels consells insulars ve determinada

por la dotació del Govern de les Illes Balears.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505128
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A partir d’aquí, pensant en aquests pressuposts es va entrar

aquesta proposició no de llei, registrada dia 31 d’agost de

2015, amb una clara intenció de poder influir sobre els

pressuposts de la comunitat autònoma per a l’any 2016 que,

probablement, en aquell moment el Govern balear ja devia fer

dins cada una de les distintes conselleries.

Vull dir també que aquesta proposició no de llei va anar

com a proposta al Consell Insular de Menorca on va ser

aprovada per unanimitat, el retard fa que aquí es vegi un cop

acabat, fins i tot, el termini de presentació d’esmenes.

Durant el final de la legislatura anterior, idò, varen ser

moltes les coses que es varen dir, que els pressuposts del

Govern balear, en cas de governar les formacions polítiques

que governen ara, idò, inclourien tota una sèrie de coses com

pagar la sentència en el cas de Menorca, per exemple, de

Cesgarden. També és cert que els pressuposts de cara a l’any

que ve tenen un nou tribut, un nou impost, que serà l’ecotaxa,

que, per cert, no són fons finalistes de cara a 2016, i cert és que

queda un tema pendent que crec que és reiterat any rere any que

és el tema de, legislatura a legislatura, que és el tema del

traspàs de la promoció turística, com també palAliar a les

distintes illes, concretament en aquest cas de Menorca, palAliar

els efectes de la doble insularitat.

Crec que aquest és un tema important perquè ens queixam

totes les formacions polítiques i formacions que fins i tot mai

no han tengut representació a Madrid, o moltes poques

vegades, millor dit, han tengut representació a Madrid, ens

queixam i deim que Madrid no té en compte els costos

d’insularitat. Idò, igual passa, tal vegada, amb el Govern balear,

governi qui governi, que no té en compte els costos de la doble

insularitat que tenen les illes menors o, fins i tot, de triple

insularitat que pugui tenir, en aquest cas, l’illa de Formentera.

És per tot açò que davant la situació que hi ha, que hi ha un

nou model de finançament que ja és d’aplicació en el Consell

Insular de Menorca, però que la transferència de promoció

turística, en aquest moment, no ha estat acceptada per tots els

consells insulars i només ho ha estat per un consell, que

presentam aquesta proposició no de llei que va ser aprovada,

torn a repetir, per unanimitat en el Consell Insular de Menorca.

Vull reiterar també que està fet en el moment on ni tan sols

havien entrat els pressuposts en aquest parlament.

És una proposició que va encaminada a defensar el que

sempre havíem defensat els menorquins, i per unanimitat es va

aprovar a Menorca. Per una banda, el tema de poder palAliar els

costos de la doble insularitat, que estaran incrementats ara,

inclús, per l’ecotaxa que aplica aquesta nou govern de la mà de

MÉS per Mallorca i menys per a les altres illes, perquè ens

afegeix un cost, i la poca reivindicació que hi ha en aquests

moments per partits que sempre, i es diuen MÉS per Menorca

i defensen el menorquinisme, idò, en aquests moments han

callat i deien molta cosa quan senzillament Air Nostrum pujava

un euro, perquè pujava el combustible, idò ara, el mateix

tendran empresaris que s’hagin de desplaçar i pernoctar en

aquesta illa. Per tant, es demanava una partida específica per tal

de palAliar els costos en aquest sentit.

Un segon punt, també es demanava que de cara al 2016, en

aquest moment que no hi ha la transferència de la promoció

turística, idò, també hi hagués una partida per aquests eixos

característics de l’illa de Menorca, que, a més, era una cosa que

totes les formacions polítiques i la presidenta, qui és avui

presidenta del Govern de les Illes Balears, havia dit que

apostaria d’una manera decidida. Ja sabem també que va dir

que pagaria part de la sentència de Cesgarden i ja ni es recorda

del que havia dit.

A partir d’aquí, quins eixos són els característics de l’illa de

Menorca? Idò, molt clars, Menorca talaiòtica, un tema històric

que ens dóna, crec, que molt de pes i si tot va bé dins l’any que

ve podrà ser nomenada per la UNESCO patrimoni mundial;

Menorca Reserva de la Biosfera, crec que és una cosa que mai

no s’ha posat en valor per part del Govern de les Illes Balears,

independentment del color polític que hagi tengut el govern que

ha governat, crec que en aquest sentit sí que s’ha de fer una

passa més enllà perquè crec que altres illes tenen temes

característics que sí es recullen en els pressuposts de la

comunitat autònoma, i no és una cosa exclusiva només d’aquest

govern, probablement de governs d’altres colors polítics també

i supòs que en aquest sentit va ser una cosa, i pensant en açò,

que en el Consell Insular de Menorca va tenir el suport

unànime aquesta proposta.

Després, com a tercer punt, una cosa que jo crec que és

molt clara, reivindicada per tots els consells insulars de

Menorca, que no és altra cosa que el tema de la promoció

turística. Mentre no s’hagi transferit la competència, segons

marca l’Estatut d’Autonomia, idò, sigui decidida... hi ha una

esmena en aquest sentit d’ampliar-ho també a les altres illes, és

lògic que no tengui que no tengui la transferència de promoció

turística en aquest moment, que sigui decidida amb el sector de

l’illa i sobretot amb el Consell Insular de Menorca. Crec que

açò és fonamental, durant el passat mandat es va fer així i

consegüentment es presenta aquesta proposició crec que en un

moment encara adequat per poder... que en els pressuposts el

Govern de les Illes Balears de cara al 2016 sigui en la

tramitació parlamentària que encara queda, encara que hagi

acabat el termini d’esmenes, o sigui després amb modificacions

pressupostàries que pugui fer el Govern en els seus pressuposts

una vegada estiguin aprovats, idò, que es vegi clarament

l’aposta decidida d’aquest govern que hi ha ara en el Govern

balear, format per distintes formacions polítiques, idò, una

aposta decidida per a aquelles coses que realment interessen, en

aquest cas, a l’illa de Menorca.

I a partir d’aquí només he fet esment a una de les esmenes

presentades per totes les formacions polítiques que hi ha, però

certament aquestes esmenes presentades, idò, distorsionen

pràcticament tot, llevat de la tercera, distorsionen pràcticament

aquesta proposició no de llei que, torn a reiterar i és

l’important, que va ser aprovada per unanimitat en el Consell

Insular de Menorca. Ho dic perquè aquí hi ha diputats de tots

els grups, però hi ha diputats de Menorca del partit Podemos,

hi ha diputats de Menorca de PSM MÉS, perdó, de MÉS per

Menorca i hi ha diputats també del Partit Socialista que tots

sabem que tenen dos anys i dos anys, la presidència

compartida, i les dues, la presidenta i qui ha de ser la presidenta

d’aquí poc més d’un any, varen votar a favor d’aquesta
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proposició no de llei tal com està i, per açò, els demanam el seu

suport.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Intervencions dels grups

parlamentaris que han presentat conjuntament les esmenes RGE

núm. 9654, 9655 i 9656/15. Per defensar-les i fixar-ne la

posició durant deu minuts pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors

diputats. Efectivament, el Partit Popular en el Consell Insular

de Menorca ha presentat diverses iniciatives en aquest sentit, de

fet jo aquí en tenc tres: una moció derivada d’una interpelAlació,

una altra moció derivada d’una interpelAlació i una tercera

moció, no totes aprovades per unanimitat, totes referides a

aquest concepte de turisme diferenciat, però amb molts matisos,

amb molts matisos.

En aquest sentit jo crec que avui el que ens toca no és

repetir el que ja diu el Consell Insular de Menorca, que és

legítim i és sobirà per prendre decisions, sinó fer una passa més

enllà. Jo diria que les esmenes que hem presentat no

distorsionen en absolut, sinó que el que fan és concretar allò

que es proposa aquí i  fer una passa més endavant per concretar

i donar resposta a allò que el consell insular reclama. 

Deia el Sr. Tadeo, i també l’exposició de motius, feia

referència a una anàlisi del model econòmic de Menorca, el

qual ara no ha repetit, però sí que hi ha a l’exposició de motius,

i que després no trobam recollit en forma de resolució, de fet,

en aquesta proposició no de llei es parla molt de contingut a

l’exposició de motius, però després a la part de resolució, a la

part resolutiva, només ens movem en el continent no en el

contingut. 

Sí que vull fer, però, una referència, per tant, a aquest

model econòmic, que el del Partit Popular no el conec massa,

jo no sé si ells el tenen clar, per tant, en aquest sentit sí que vull

fer una referència. Què pensam nosaltres? Nosaltres pensam

que és ja hora de passar d’aquella vella via menorquina de

creixement, de la qual tant es parla a Menorca, per passar a una

nova via de desenvolupament, una via menorquina de

desenvolupament, una nova via que ja no parli d’aquell

equilibri entre els sectors tradicionals, que era un discurs

habitual, agrícola-ramader, indústria i turisme, sense cap dubte

aquí el turisme ha ajudat com a motor de l’economia, sinó que

parla del sector quaternari, és a dir, de la investigació, del

desenvolupament, de la innovació, que parla del sector quinari,

és a dir, de les activitats vinculades a la salut, a la cultura, com

a sectors que han d’aportar competitivitat i productivitat a les

empreses menorquines en un entorn globalitzat en el qual la

insularitat, a la fi, deixi de ser ja, per primera vegada, una

barrera física.

Com saben segur els diputats menorquins aquesta és una

tesi que defensa la doctora en Economia, Carolina Beltrán, i

que des del nostre grup compartim plenament i creim que

hauria de ser el fil conductor d’aquesta proposició no de llei. 

L’element que ens pot diferenciar, que ens ha de permetre

superar els límits de grandària i d’insularitat són els nous

sectors, quaternari i quinari, aquesta proposició no de llei

recordem parla del turisme diferenciat, que aporten valor afegit

i diferencial a la nostra economia. Per açò, si jo hagués de triar

alguna tríada del nou model econòmic triaria Centre Bit,

Reserva de Biosfera i Menorca talaiòtica. Centre Bit,

innovació, tecnologia; Menorca Reserva de Biosfera, equilibri

entre economia i ecologia, entre home i territori, i patrimoni

cultural, els valors culturals, arqueològics que té Menorca

reflectida, recollida en aquesta figura de Menorca talaiòtica. 

Però, més que del contingut crec que, repetesc, aquesta

proposició no de llei ens parla de la marca, de màrqueting, i

aquí és on hi ha una gran diferència entre el que defensa el

Partit Popular i el que defensam nosaltres. Nosaltres volem que

la Reserva de la Biosfera sigui una figura amb contingut, volem

que Menorca talaiòtica sigui una figura amb contingut, volem

que el Camí de Cavalls sigui una realitat que respecti els valors

recollits en la figura de Menorca Talaiòtica i de Reserva de la

Biosfera. Nosaltres volem una Reserva de Biosfera que no

només sigui una marca, sinó que sigui una realitat, que no sigui

només un continent, sinó que sigui sobretot un contingut.

Quant a la marca i els productes que es volem vendre per

potenciar i diferenciar Menorca com a destinació turística,

estaríem d’acord que amb aquesta tríada que fa la proposició no

de llei, sense cap dubte: Reserva de la Biosfera, Menorca

Talaiòtica i Camí de Cavalls, totalment d’acord. I en aquest

sentit, crec que el Consell Insular de Menorca ha fet feina i fa

feina juntament amb els sectors turístics i amb la societat civil

organitzada i ho fa també el Govern.

Ha de ser Menorca qui ha de decidir quin model econòmic

vol, per quin model turístic aposta, quina promoció turística

s’ha de fer i quins productes turístics ha de promocionar, estam

d’acord. Així ho va demanar fa poc el Consell Insular de

Menorca arran d’una moció que va presentar el Partit Popular,

on es va acordar que el consell insular elaboraria -recordi-ho-

un pla d’accions promocionals i d’assistència a fires per

presentar al Govern que és el que a dia d’avui té les

competències a causa que el Govern -recordem Bauzá- no va

ser capaç d’aportar els recursos suficients perquè aquesta

transferència es fes possible.

En aquest sentit estam d’acord amb aquest punt, amb el

punt tercer de la proposició no de llei, el qual nosaltres

esmenam efectivament per fer-ho extensiu al conjunt d’illes, en

el sentit d’instar el Govern a continuar decidint les accions

promocionals de cada illa sense competències transferides -és

a dir, Mallorca, Menorca i Formentera- des de cada illa, és clar

que sí, fent partíceps els consells insulars, els sectors implicats

i la societat civil, tot açò lògicament, mentre no es faci efectiva

la transferència en promoció turística.

I li hem de dir que de fet es fa així, es feia així i es fa

especialment ara així. La partida de 2 milions d’euros de l’ATB

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201509654
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per a promoció conjunta de les quatre illes es gestiona a partir

de les accions promocionals que els quatre consells acorden,

amb una gran diferència, però açò sí, que dels 48.000 euros que

l’ETB conveniava amb el Consell Insular de Menorca ara, per

a promoció, es passa a 300.000, ho hem multiplicat per sis o set

vegades, açò només -insistesc- pel que fa referència al conveni

directe amb Menorca. Per tant, aquest aspecte està més que

recollit en aquest pressupost del 2016.

També referit als efectes d’insularitat es proposa que el

Parlament doti el consell insular per palAliar aquest

mecanisme... palAliar els efectes de la doble insularitat i

nosaltres el que li deim és: “concretem açò”, açò és molt polit,

el consell insular, el Govern que doni suport al consell insular

per palAliar els efectes de la insularitat. Quina és la millor

manera per fer front a açò? Nou règim especial, facem un

pronunciament d’aquest nou règim especial. La tarifa màxima

universal, facem un pronunciament sobre la tarifa plana.

Recuperam les inversions previstes a la disposició transitòria

novena del 2011, 2012, 2013, 2014, facem un pronunciament

en aquest sentit, recordin que és a través d’aquestes inversions

que tenim centre BIT a Menorca, és a través d’aquestes

inversions que hem perdut el Centre d’Interpretació a

S’Enclusa, és a través d’aquestes inversions que tenim fibra

òptica a Menorca.

Aquestes són les inversions que necessitam per a un turisme

diferenciat, concretem aquesta actuació amb l’impost d’estades

turístiques que des dels diferents ajuntaments el Partit Popular

demana insistentment que es destini a aquest municipi, a

Ciutadella, ho ha demanat, altres municipis també, concretem-

ho, amb què? Amb accions de promoció... bé, relacionades amb

el turisme, amb aquest turisme de valor afegit i vinculat a la

innovació, a la tecnologia, facem una proposta. Açò és el que

esmenam, Sr. Tadeo, açò és el que esmenam.

Quant a l’altre punt de la proposta de resolució que parla de

la Reserva de Biosfera, del Camí de Cavall i de Menorca

Talaiòtica, jo demanaria als companys diputats de les altres

illes, ho veuen bé? Hi estan d’acord els altres diputats d’Eivissa

i Menorca que es faci una promoció especial en aquest

pressupost a Menorca, que no diferencial, diferencial és la que

demanam, hi estan d’acord? Perquè tal vegada per a la Serra de

Tramuntana, per a Eivissa patrimoni..., és així? Jo crec que el

que hem de demanar és que el consell pugui decidir i per açò

li demanam, li proposam una esmena, l’esmena és que el

Govern segueixi treballant, es comprometi que dins aquesta

legislatura faci tot el possible perquè la promoció turística es

transfereixi. Açò és el que hem de demanar.

Però en qualsevol cas, el Govern fa alguna cosa amb

aquests productes estrella que té Menorca? Jo li diria, i li faré

algunes referències... a la qual vostè també s’ha referit,

Llatzeret, sí, saben per què té 1 milió més dins la llei de

finançament de consells insulars, 1 milió més? Recordarà una

esmena del nostre grup en la qual li demanava que els 600.000

euros no fossin el màxim d’aquella clàusula, d’aquella

disposició, sinó que fos una quantitat a afegir al que aporta

l’Estat, per açò tenim 1 milió d’euros i no en tenim 600.000

com a màxim.

Una altra referència, Menorca Talaiòtica, bé, idò l’Institut

d’Estudis Baleàrics en la passada legislatura va fer un conveni,

un conveni amb el consell insular, la Sra. Camps, l’anterior

consellera de Cultura deia que seria de 200.000 euros, bé, va

ser de 50.000. Sap en què s’ha concretat? En 33.304 euros, els

quals, per cert, va deixar sense pagar, eren dins el calaix de

l’Institut d’Estudis Baleàrics, ara la pagarem, ara es pagarà.

Açò era l’aportació a Menorca Talaiòtica. Sap el que conté el

pressupost del 2016? Un suport que arribarà a 100.000 euros

reals, reals.

Respecte de Menorca Reserva de Biosfera, sí, miri, el que

necessitam és el que fa en aquest moment el consell insular,

elabora per primera vegada un pla d’acció, un pla de

comunicació per a la població resident i visitant, cosa que no

s’havia fet, contempla dins l’acord de governabilitat una llei de

reserva de la biosfera, aquest és el moment d’impulsar aquesta

figura que Menorca vol utilitzar com a contingut i també com

a marca.

Respecte del Camí de Cavalls, totalment d’acord, en

qualsevol cas deixi que li digui que em segueix sorprenent, és

a dir, jo record aquelles èpoques en què al Partit Popular tot

eren traves en contra del Camí de Cavalls, recordarem el Camí

del Litoral, el Sr. Matas que per fer la guerra en contra del

Camí de Cavalls proposava un nou camí que alterava totalment

aquesta figura...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d’anar acabant, per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Vaig acabant. Bé, idò, tot açò avui s’ha convertit en figures

que defensam, és clar que sí, i ens tindran aquí, és clar que sí;

és clar que sí, però amb la capacitat i l’autonomia amb què el

consell insular ho pugui fer...

(Remor de veus)

... -no es posin nerviosos-, vostès sempre han estat al costat

dels que no volien el Camí de Cavalls, dels que posaven dubtes

al contingut de la Reserva de la Biosfera...

(Remor de veus)

...i que Menorca Talaiòtica no era res, sense contingut...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

...açò sí, per vendre, però Menorca Talaiòtica en realitat,

no. Mirin els pressuposts que vostès varen dedicar a

conservació i actuacions..

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, el seu temps s’ha esgotat.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... en conservació de patrimoni era pràcticament nul, ara és

una realitat, ara sí que es fa feina per a aquest patrimoni...

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat Sr. Antoni Reus del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. REUS I DARDER:

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

Grup MÉS per Mallorca s’ha adherit a les esmenes presentades

per la resta de grups que ha esmentat el Sr. Nel en aquesta

proposició no de llei, perquè, encara que estam d’acord amb el

tema de fons de la proposició, creim que no és encertada amb

els acords que proposa o almanco en alguns punts, fins i tot és

contradictori que els adopti aquest parlament.

El tema de fons que quasi no s’arriba a esmentar als acords

és que s’hauria de fer efectiva aquesta transferència de

competències de promoció turística als consells insulars de

Mallorca, Menorca i Formentera que encara no la tenen,

aquesta transferència que es va intentar, tal com fa esment la

proposició a l’exposició de motius, però que no es va dur a

terme.

Això crec que és el que hem de demanar, que no es faci

efectiva i això és el que es proposa per exemple a l’esmena que

hem presentat al punt 2, aquest crec que és el tema de fons i

que s’hauria d’aconseguir en la negociació entre el Govern i el

Consell Insular de Menorca.

Però deia també que crec que la proposició és

contradictòria, evidentment, no és contradictòria si s’aprova al

Consell Insular de Menorca, però des del moment en què la

mateixa proposició es debat al Parlament sí que hi ha certes

contradiccions. Per exemple, és molt lògic que al punt 2 el

Consell Insular de Menorca digui quins han de ser els tres eixos

principals en què ells creuen que s’ha de fer promoció, però

quan traslladam això al Parlament el que diem és que el

Parlament ha de dir quins han de ser aquests tres eixos. Això no

ens sembla lògic, no ens sembla lògic que el Parlament s’hagi

de pronunciar sobre quins han de ser els tres eixos principals de

la promoció que s’hagi de fer. En tot cas, en coherència amb el

que diu el punt 3, que hem esmenat únicament a efectes de tenir

en compte la resta d’illes, el que s’ha de fer és fer feina

conjuntament el Govern de les Illes Balears amb el consell

insular i amb la societat de Menorca per acordar quines han de

ser aquestes promocions. I encara que ens sembli molt bé que

s’esmenti la Reserva de la Biosfera, Menorca Talaiòtica o el

Camí de Cavalls entenem que no és el Parlament qui ho ha de

dir, sinó que s’ha de fer aquesta feina conjunta a cada moment

entre el Govern i els consells insulars per determinar quines han

de ser les actuacions.

Evidentment, estam d’acord amb aquest tercer punt,

únicament s’ha fet una millora, crec, de la redacció per tenir en

compte la resta d’illes que no tenen les transferències

transferides igual que el Consell Insular de Menorca.

I això és tot. Crec que les esmenes van també en el sentit

d’aprofundir en mesures concretes per donar compliment al

punt 1, evidentment la insularitat és un problema, però... si no

feim propostes concretes com les que esmentava el Sr. Nel

Martí en referència a la tarifa plana, en referència a les

inversions estatutàries, idò no podrem resoldre aquest

problema.

Per tant, creim que les esmenes no contradiuen la

proposició, creim que la milloren substancialment i creim que

eliminen certes contradiccions que tenen actualment.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester del Grup Parlamentari

Mixt.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

(...), Sra. Presidenta. En cuanto a esta proposición no de ley,

en los puntos 2 y 3 estamos de acuerdo. Todos los baleares

sabemos que en Baleares tenemos mucho, mucho más que sol

y playa y ya desde Menorca estamos trabajando para ofrecer un

producto turístico diferenciado del que puede ofrecer el resto

de la oferta mediterránea con la creación de un producto

singular y de calidad, potenciando la condición de isla como

Reserva de la Biosfera, figura otorgada por la UNESCO en

1993 atendiendo al alto grado de compatibilidad conseguir

entre el desarrollo de las actividades económicas y la

conservación de un patrimonio y de un paisaje con una calidad

excepcional. 

El Consell Insular de Menorca es el responsable

institucional de la reserva, por esa razón consideramos que es

una obligación de Govern dotar al Consell Insular de Menorca

de un presupuesto específico para esta singularidad y que ha de

ser acorde con las necesidades que conlleva mantener los

valores ambientales que ha merecido la declaración de Reserva

de la Biosfera por la UNESCO.

No debe olvidar el Govern los gravísimos problemas que

está teniendo hoy la isla en la gestión de sus residuos sólidos y

lodos de las depuradoras, la contaminación de los acuíferos por

nitratos por una incorrecta gestión agropecuaria, así como la

contaminación de torrentes y playas por metales pesados

procedentes de emisarios de aguas residuales, al no existir o no

aplicarse a la industria menorquina un protocolo de inspección

de eliminación de los residuos tóxicos.

La solución a estos problemas en lo que compete al consell,

así como otras intervenciones que está en el protoco de

mantenimiento de la reserva deberían ser contempladas en la

dotación del presupuesto al Consell de Menorca.
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Por otra parte, otra singularidad de Menorca es la

candidatura a Menorca Talaiòtica a ser Patrimonio Mundial de

la UNESCO. El 29 de enero de 2013 conseguimos la admisión

para estar inscritos en la lista indicativa, que es el primer paso

necesario para ser candidatos. Ahora nos encontramos en la

fase 2 del proceso, que es la tramitación del expediente de la

candidatura y faltan todavía tres fases para alcanzar el

reconocimiento y mucho trabajo por delante.

Menorca Talaiòtica aporta un testimonio único y

excepcional sobre una tradición cultural y una civilización

prehistórica, constituye un ejemplo eminentemente

representativo de un tipo de construcción que ilustra varios

periodos significativos de la historia humana. 

La competencia en materia de patrimonio histórico también

es responsabilidad del consell insular.

Así pues consideramos que el Govern ha de tener en cuenta

en los presupuestos la relevancia de este gran proyecto que

estamos seguros que tendrá un final positivo donde Menorca

Talaiótica será seleccionada para ser patrimonio mundial.

Su selección es importante por el reconocimiento del valor

de nuestra historia en el conjunto de la historia de la

humanidad, además los bienes de patrimonio mundial

pertenecen a todos los pueblos del mundo, independientemente

del territorio donde estén localizados, existiendo fondos de la

UNESCO para ayudar a su conservación ya que es la

comunidad internacional que tiene el deber de cooperar en su

protección.

En cuanto al Camí de Cavalls, un sendero ancestral de 185

kilómetros que recorre toda la costa menorquina, pasando por

diferentes formaciones geológicas, paisajísticas y

patrimoniales, decir que es, sin lugar a dudas, la mejor manera

de descubrir la gran riqueza natural y patrimonial de la isla y de

darse cuenta de la merecida declaración de la Reserva de la

Biosfera.

El Cami de Cavalls está considerado patrimonio histórico

de la isla por lo que su conservación también depende del

consell.

Desde Ciudadanos creemos que el valor añadido que le

otorgan a la isla el poderse presentar ante el mundo como

Reserva de la Biosfera y Patrimonio Mundial en la categoría de

Aportación a la Historia de la Humanidad es enormemente

relevante y es la mejor tarjeta de presentación y promoción, ya

no sólo para Menorca sino también para las Baleares para

atraer un turismo diferenciado del típico de sol y playa.

Así pues, y como los presupuestos aun pueden ser

modificados a través de enmiendas a este respecto, daremos

apoyo a esta proposición no de ley en los puntos 2 y 3, que

instan al Govern a que incluya en los presupuestos una dotación

adecuada que permita al Consell Insular de Menorca seguir

trabajando en estos tres ejes singulares de la isla, así como

contar con la colaboración del consell y los agentes

responsables para la promoción turística, mientras se espera a

tener la transferencia de la competencia.

En cuanto al punto 1, creemos que está poco concretado,

también creemos que debería hacerse extensible a todas las

islas, pero además creemos que una buena financiación a este

respecto la necesitamos a través de un buen REB.

Igualmente, en vista que todavía no tenemos este régimen

especial de las Baleares y que sí que tenemos una dotación para

la financiación de consells, también apoyaremos este punto 1

y, por lo tanto, al final hemos decidido apoyar la proposición

no de ley en su totalidad.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Damià Borràs del Grup Parlamentari

Socialista.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Senyores i senyors diputats, Sr. Tadeo. Si han llegit

l’exposició de motius els diputats i diputades eivissencs

s’hauran pensat que vostè s’ha confós, que parla d’Eivissa; és

possible també que les diputades i diputats mallorquins s’hagin

cregut que la proposta tracta de Mallorca i allò que és del tot

segur és que la Sra. Tur s’haurà sentit identificada, més que

ningú, i possiblement amb més motiu que ningú, amb el seu

cant, tot i que desafinat, a la singularitat i a la diferència i a la

insularitat; singularitat, diferència i insularitat, doble insularitat

i triple, si obviam l’alAlusió a la Reserva de la Biosfera de

l’exposició de motius, cada illa es pot veure reflectida en el

mirall entelat de la proposta. 

Fins ara havíem cregut que la singularitat era una virtut, que

la diferenciació era una oportunitat, Menorca Reserva de la

Biosfera, Menorca Talaiòtica, Camí de Cavalls, tres motius de

diferenciació, de singularitat, ho diu l’articulat de la iniciativa

i diu que en fan, de Menorca, vet aquí, un territori únic i

especial.

Ens han de compensar per haver estat més respectuosos

amb el medi ambient, amb el territori i el paisatge que altres

destinacions turístiques, que altres illes? Ens han de compensar

per haver sabut protegir el territori i el paisatge, per ser encara

a temps de retardar allò que han volgut tòrcer la seva norma

territorial transitòria i les lleis de manera camuflada territorials

de Bauzá, Company i Delgado? Ens han d’ajudar pel sol fet de

tenir el patrimoni arqueològic històric que tenim? Ens han de

premiar per haver sabut recuperar el Camí de Cavalls? 

Mirin que han arribat a bravejar de la promoció turística del

consell del Camí de Cavalls mentre l’ha presidit el Sr. Tadeo.

En tot cas, m’agrada que ho demani, açò, Sr. Tadeo, alguns

dels promotors de la recuperació del Camí de Cavalls van estar

a punt de rebre de premi ni més ni manco que la presó, i ara

resulta que els hereus polítics dels querellants bravegen del

camí. Benvinguts.

Menorca ha de tenir allò que és just, els recursos que li

corresponen, ni més ni manco; una transferència de promoció

turística condreta, dotada de manera suficient, i no com la que

el Sr. Tadeo, de tant com el van empènyer amb raó a fer-ho, es
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va veure obligat a rebutjar; i una normativa turística que no

comporti de manera grollerament camuflada el desballestament

del model territorial de Menorca, com ho fa la Llei de turisme

-valent eufemisme- que va perpetrar el Sr. Delgado; i necessita

Menorca recuperar la capacitat de reglamentar l’oferta turística

usurpada davant del conformisme de campanar del consell pel

conseller Martínez. 

Diu el Sr. Tadeo que hem de seguir decidint el destí de

Menorca a Menorca, i ho diu ara, misses dites. Recorda quan

davant els problemes de connectivitat els empresaris turístics

menorquins van anar a demanar auxili al president Bauzá

perquè el consell era una paret on rebotaven totes les

demandes? Recorda quan els empresaris passaven de la seva

peculiar -diguem-ho així- promoció turística i anaven per lliure

a les fires? Amb una illa reserva de la biosfera que aspira

legítimament a veure declarada la seva cultura talaiòtica

patrimoni de la humanitat i que disposa del Camí de Cavalls, el

consell anava a les fires a vendre turisme nupcial. I diu que

decidíem a Menorca; 27 d’octubre de 2014: “Empresarios de

la isla recurren a Bauzá para pedir más promoción. Es el

Govern el que toma las decisiones”; ho diu el Sr. Melis, no ho

dic jo. 

La proposició parla de la necessitat de creació d’un

producte diferenciat que complementi i doni personalitat al

turisme de sol i platja per desestacionalitzar. Deu ser per açò

que va vostè autoritzar la construcció d’un parc aquàtic dins

una ANEI, per potenciar les nostres singularitats, un parc

aquàtic en una ANEI autoritzat per interès general; és aquest el

turisme diferenciat que pregona el títol de la proposició no de

llei? Es tracta d’engrescar els turistes perquè venguin a nedar

a l’hivern a un parc aquàtic de colors llampants, de plàstic, a la

vora de la mar, dins una ANEI? “Singular: que es distingeix per

alguna cosa inusitada, únic a posseir determinades qualitats”,

ho diu el diccionari. 

La dreta fa temps que intenta encomanar la seva

acomplexada visió de Menorca a la societat menorquina, i ara

ens la duen al Parlament. Volen transformar quatre anys

d’impotència política en un endemisme social a protegir. Però

si una cosa ha distingit sempre Menorca, les menorquines i els

menorquins, ha estat l’orgull colAlectiu de ser-ho, la consciència

de ser qui som, ser capaços de sentir-se, de sentir-nos,

propietaris del propi destí, i sobretot ens ha distingit l’alè

colAlectiu inalienable de voler ser propietaris del nostre propi

destí. Les condicions geogràfiques, el temps, l’aigua i el vent

que han conformat el paisatge, la petjada de les cultures i

civilitzacions que ens han precedit, les nafres de la lluita per

sobreviure, tot allò que fa singular i diferents Menorca, com tot

allò que fa singular i diferents de les altres tres cadascuna de les

Illes Balears, és, ha de ser, una oportunitat de futur, no pot

servir ni de mampara de la inacció ni de refugi de la

complaença.

Què vol dir el primer punt quan ens demana que dotem el

consell -cometes- d’una partida que palAliï els efectes de la

doble insularitat?, que tenim problemes de connectivitat? Qui

ha de compensar la mancança és qui té la responsabilitat de

garantir l’accés a la igualtat d’oportunitats de les menorquines

i dels menorquins, no el Govern de les Illes Balears. Hem de

jugar tots, visquem on visquem, amb les mateixes regles de joc,

de manera equilibrada, compensada, ciutadans insulars i

peninsulars. Equitat. Així com defensam la igualtat

d’oportunitats per raons d’origen social hem de defensar també

la igualtat d’oportunitats, diguem-ne, geogràfica. Es tracta de

corregir les desigualtats causades per la insularitat. Els poders

públics hem de fer possible el nostre accés a la mobilitat,

aquest dret que fa possibles tants de drets i que és

imprescindible per al benestar i la prosperitat de tots. Així com

els poders públics fan carreteres i trens, així com fan aeroports,

també han de bastir ponts que superin la nostra desigualtat

d’origen, la condició d’insulars. Però els nostres ponts no es fan

amb formigó, es fan amb recursos econòmics, amb

connectivitat marítima i sobretot aèria. Aquesta responsabilitat

és avui, encara, de Rajoy, del PP. Necessitam un règim especial

com Déu mana, i la tarifa plana i les inversions estatutàries. Per

açò esmenam la proposta del PP, perquè si la nostra desigualtat

ens la compensam, com pretén el PP, nosaltres mateixos, del

nostre propi pressupost, no farem altra cosa que fer créixer el

desequilibri, descompensar encara més la romana, com quan

plou damunt banyat. La matèria no es crea ni es destrueix,

només es transforma; la matèria que fa possible la mobilitat

només s’ha transformat fins ara en AVE i autovies, mai en

ponts aeris i marítims, i el PP ens demanar ara que ens

compensem nosaltres mateixos la descompensació; burro, paga

i fes-la.

Ens parla el Sr. Tadeo de la singularitat de Menorca.

Menorca és singular, sí, i també plural, com ho són Formentera,

Eivissa i Son Servera, posem per cas. Si el Sr. Tadeo arriba a

espavilar una mica més la UNESCO ens declara rotonda de la

biosfera. Enormes rodones de dos pisos que no menen enlloc;

açò sí que hauria estat un fet diferenciador, mereixedor sens

dubte de compensació. Ha dit el Sr. Tadeo que la proposta

pretenia influir en els pressupostos, demana a la proposta una

dotació adequada que permeti dur a terme actuacions entre

eixos principals, característics i singulars: Menorca reserva de

la biosfera, Menorca talaiòtica i el Camí de Cavalls; segons el

PP quina és la dotació adequada? Per al Camí de Cavalls,

100.000 euros de la partida de turisme per a millores; per a

Menorca talaiòtica, 200.000 de cultura per a un nou conveni;

i per a la reserva de la biosfera, res, ni un ral. 300.000 euros per

fer front a les actuacions, producte turístic, i a la promoció de

tres eixos principals, característics i singulars; zero euros per a

la reserva de la biosfera, tant com en bravejam. Vet aquí la

dotació adequada, ho diuen les esmenes presentades pel PP als

pressupostos de l’any que ve, 300.000 euros. Però mirin,

empatam només amb una jugada. Diari de Menorca, diumenge

passat: “Menorca tendrá 300.000 euros más para promoción

turística; la cuantía es ocho veces superior a la recibida este

2015, segons el consell”. Per tant per a aquest viatge no feia

falta tanta PNL.

Hem presentat, conjuntament amb la resta de grups que

donen suport al Govern, un floc d’esmenes. Si no ens les

acceptem haurem de votar en contra de la proposició no de llei,

si més no dels dos primers punts. Les esmenes expliquen d’una

manera clara i llampant què volem per a Menorca, com ho

volem i qui entenem que és el responsable de fer-ho possible.

No va per vostè, Sr. Tadeo, però que es donin per avisats

els redactors habituals de llistes negres, ja poden començar a

treure punta al llapis, si volen poden seguir difamant tant com
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vulgui, com si els infames poguessin tacar la fama; que

sàpiguen que la patent de calúmnia no atorga el dret a expedir

carnets de menorquinitat. Votar en contra de la proposta

inoportuna i oportunista no és votar en contra de Menorca, ni

de noves. Mentre la bugada la van fer vostès, Sr. Tadeo i el Sr.

Bauzá, Menorca va perdre tants de llençols, tants de recursos

van perdre les menorquines i els menorquins, i tants de drets,

que rescabalar tot el temps perdut, tantes oportunitats

desaprofitades, tant de navegar sense nord, haurà de menester

molt més i molt millor que la pirotècnia no de llei que avui ens

presenta vostè. Per recuperar la musculatura institucional i

social de Menorca farà falta molta gimnàstica política i no

aquesta casta de balls de saló; faran falta molts exercicis de

responsabilitat, responsabilitat compartida, Govern, consell i

ajuntaments i societat civil, empresaris i sindicats; farà falta

molt d’esforç de molta gent de seny generós i no aquesta casta

de castells victimistes de focs d’artifici, d’oportunistes brindis

al sol -el sol surt per a tothom- electoral com el que ens

proposa el PP avui.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Martínez, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats i

diputades de la cambra, treballadors i treballadores, davant la

proposició no de llei del Partit Popular sobre la promoció

turística diferenciada de l’illa de Menorca des del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears creiem convenient fer una

contextualització i reflexió sobre la promoció turística i el seu

impacte a Menorca.

L’inici de la promoció turística a Menorca va venir, com ja

s’ha recordat en aquesta cambra, quan es va declarar Menorca

com a reserva de la biosfera l’any 1993, fa 22 anys. Com ha dit

la Sra. Ballester de Ciutadans, que ha fet la definició del que és

i del que implica que Menorca sigui reserva de la biosfera, hi

ha una paraula que hauríem de tenir en compte, que és la

compatibilitat, i aquesta compatibilitat és entre tres eixos: les

activitats econòmiques, que seria aquest turisme, el consum de

recursos i la conservació. I com molt bé ha dit el Sr. Martí, de

MÉS per Menorca, sembla que aquesta marca de reserva de la

biosfera mai no ha tingut contingut, sinó que ha estat una

etiqueta que s’ha emprat com a promoció turística i amb uns

resultats que no sabem molt bé si han estat molt encertats.

I tenim el dubte si s’ha fet un esforç real per dotar Menorca

d’infraestructures i recursos per tenir aquesta prevenció

ambiental, com és una eficient gestió de residus i una eficient

depuració d’aigües, i que aquest sigui un destí atractiu des del

punt de vista ambiental per als turistes. Ens hauríem de

demanar si a Menorca s’ha fet feina i bona feina en aquest tema

per aconseguir aquesta qualitat ambiental que demanen els

turistes però que no troben quan vénen a l’illa. Ens hauríem de

preguntar si aquesta compatibilitat s’està donant entre turisme,

activitat econòmica, i entre consum de recursos i conservació.

Està clar que no, que no hi ha aquesta compatibilitat, ja que si

revisem els estudis de l’Observatori socioambiental de

Menorca, l’OBSAM, arribarem a la conclusió que no hi ha un

desenvolupament sostenible ni una gestió diferenciada de

Menorca amb la resta d’illes de Balears o de l’Estat espanyol.

Aquest reconeixement de Menorca com a reserva de la biosfera

no és coherent amb els indicadors ambientals, i marquen unes

tendències clares cap a un major consum de recursos i

generació de residus. 

I tampoc no s’està aprofitant aquesta oportunitat que donen

les energies renovables per anar abandonant la dependència de

combustibles fòssils, com per exemple el futur projecte que es

pensa fer a Menorca sobre la implantació de gas natural. Per

què no s’aprofiten les energies renovables? Estem malbaratant

una energia neta i sostenible. 

Un altre factor molt relacionat amb el turisme i amb aquesta

promoció que es vol fer és el consum de recursos així com la

generació de residus. A Menorca es generen 60.000 tones de

residus a l’any que van a l’abocador de Milà, a més, en els

darrers vuit anys s’ha estancat la quantitat de material que

finalment és reciclat i el material separat, molt per sota del

potencial de separació. Estam molt lluny d’acomplir els

objectius europeus en matèria ambiental a Menorca. A més,

aquest problema s’agreuja si ho relacionam amb l’afluència de

turisme. Com aconseguir aquesta compatibilitat entre

l’afluència de turistes i els seus impactes associats i la

conservació natural i paisatgística a Menorca? On és el límit?

Hi ha un límit? Volem que hi hagi un límit? Què opinen els

menorquins i menorquines d’aquesta situació?

En certa manera aquesta limitació es va establir amb

l’aprovació del Pla Territorial Insular de Menorca, amb un

model territorial compatible entre el desenvolupament

econòmic i la protecció dels espais naturals. Al Partit Popular

no li va agradar aquest model i va aprovar, sense consens i

legislant per als seus amics, els constructors i els hotelers, la

Norma Territorial Transitòria, que permet la construcció

d’hotels de luxe i camps de golf a sòl rústic i que desprotegeix

Menorca davant la predació urbanística. 

Per tot això, a l’hora de planificar accions de promoció

turística a Menorca s’han de tenir en compte tots aquests

factors amb l’objectiu de cercar aquesta compatibilitat entre

l’afluència de turistes i la protecció del medi ambient. És

imprescindible treballar per aconseguir aquesta compatibilitat

entre el benestar econòmic i social amb la conservació del

patrimoni natural i cultural. 

Quant a la proposta del Partit Popular ens hem afegit a les

esmenes presentades conjuntament amb la resta de partits que

donen suport al Govern i, si no s’accepten les esmenes, bé,

votarem en contra, per separat, i votarem a favor del punt 3,

perquè al punt 3 hem donat més ampliació al seu objectiu i

trobam que és encertat i lògic. Però clar, pel que a la resta de

punts trobem que per millorar el finançament s’ha d’aprofitar

millorar el nou règim especial de les Illes Balears, ací com

millorar la connexió i la connectivitat aèria a Menorca, perquè

és fonamental, si no se soluciona aquesta situació, idò, no
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podran venir o serà més complicat que puguin venir turistes a

Menorca.

Quant al punt 2, també es podria parlar, a més dels tres

eixos que la resta de diputats han parlat extensament, com és el

Camí de Cavalls, Menorca Reserva de la Biosfera i Menorca

Talaiòtica, hi ha més eixos d’acció que es podrien incloure,

com és el turisme esportiu, el turisme gastronòmic, de natura,

de salut i cultural. Bé, amb l’esmena hem posat l’accent que

s’hauria d’incloure i demanar que aquesta transferència de

competències als consells insulars sigui, almenys, dins aquesta

legislatura. 

Per acabar, voldríem fer una reflexió ja que el model que

tenim, el model productiu que tenim a Menorca ha estat que al

llarg d’aquests vint anys s’ha produït un abandonament d’altres

sectors productius industrials, com el calçat, la bijuteria, el

sector productiu agropecuari envers el turisme, restaurants,

comerços i hotels; aquest abandonament ha provocat que a

Menorca el turisme sigui l’activitat més important, amb el 75%

de l’economia insular, on més del 50% dels ingressos es fan en

els quatre mesos de temporada alta. Aquesta situació provoca

desestacionalització i precarietat laboral. A més, el 70% de les

companyies turístiques són de fora de Menorca i això fa que

molts de doblers no es quedin a l’illa. El model del tot inclòs

causa efectes negatius a l’oferta complementària del comerç de

Menorca. Cal un canvi d’aquest model. Tenim el repte de

disminuir la forta dependència econòmica del turisme i apostar

per altres sectors econòmics, com la investigació i el

desenvolupament i noves tecnologies.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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. Ens centrarem en la

proposta perquè aquí s’han dit moltes coses que són prou

enfora de l’objecte del debat. Evidentment, es podrien fer

retrets al grup proposant sobre l’actuació del govern anterior i,

certament, estam d’acord que aquí a qui correspon sobretot

compensar la insularitat, en general, és a l’Estat, perquè, entre

altres coses, maneja tots els imposts i, per tant, té l’Agència

Tributària, que és el gran element de compensació que es pot

tenir, però evidentment el Govern de les Illes Balears també pot

interactuar en la compensació de la insularitat.

Aquesta igualtat teòrica que han defensat els altres

portaveus tampoc no la veiem tant nosaltres, perquè és evident

que la igualtat es dóna en situacions iguals, però en situacions

desiguals no es pot aplicar la igualtat, perquè això seria una

injustícia i crec que es pot dir que la insularitat de Mallorca és

diferent de la insularitat de Formentera i la insularitat de

Formentera és diferent de la de Menorca o de la d’Eivissa. Per

tant, no ens sembla tampoc cap desgavell que es doni una

singularitat i un tractament específic a aquestes situacions que

realment són desiguals.

Per tant, estam en la línia de donar suport a aquesta

proposició no de llei, l’únic que és evident que els seus termes

són ambigus en el sentit de què entendrà el grup proposant per

compensar o per una dotació adequada? Supòs que aquí hi

haurà una diferència de criteris amb el que poden entendre els

altres grups. De totes maneres, entenem que Menorca és una

illa que ha patit especialment la crisi i, per tant, que propostes

com aquestes han de ser benvingudes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Santiago Tadeo, del Grup Parlamentari

Popular, per fixar-ne la posició i assenyalar les esmenes

acceptades.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. El

primer que vull fer és agrair el suport del Grup Mixt, en aquest

cas de Ciudadanos, i també d’El Pi, crec que a més d’una

manera encertada. 

Difícil és contestar a tants de grups en un temps de cinc

minuts, però d’una manera, idò, global els diré als representants

que han intervengut que no estan a favor d’aquesta proposta

que avui l’únic que fan, senzillament, és tot el que havien

defensat durant quatre anys, tant en el consell essent a

l’oposició o aquí, en aquest mateix parlament, idò, ara estan en

contra i, a més, estan en contra de les seves mateixes

formacions polítiques a Menorca, en què varen aprovar aquesta

proposició per unanimitat.

Les coses que ha dit... o millor dit, referent al que deia el Sr.

Nel Martí, de MÉS per Menorca, no parlam d’un model, que

precisament el model de Menorca que es va fer va ser durant

dotze anys de govern seu, si tan dolent era i és moment de

baratar, doncs a veure què faran ara, però no parlam aquí d’un

canvi de model ni parlam de discutir si aquest parlament ha de

decidir quin és el model de Menorca, no, no, jo parl de partides

pressupostàries, i ja he advertit que aquesta proposició no de

llei es va presentar dia 31 d’agost del 2015, és a dir, abans que

els pressuposts entressin en aquest Parlament. I com bé s’ha dit,

som encara dins el tràmit parlamentari perquè es puguin dur a

terme diferents modificacions.

M’ha parlat de les inversions estatutàries. Escolti, les

inversions estatutàries no es van dur a terme, no tan sols a

Menorca, sinó també a altres illes, perquè vostès, quan

governaven, el segon pacte, va gastar en despesa corrent.

Demanen de poder pagar, o que no ha pagat, no sé que m’ha dit

que no va pagar de la Menorca Talaiòtica; escolti, que vostès

pagaven temes socials a 300 dies, Govern balear i Consell

Insular de Menorca, aquesta és la realitat.

Avui vostès són totalment incoherents, demostren que al

final la casta també va lògicament amb vostès i tot el que

havien defensat durant quatre anys a nivell de Parlament i a
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nivell de consell insular, avui és que no, avui no importa. A

més, Sr. Martí, aprovada per la presidenta del Consell Insular

de Menorca, que és de la seva mateixa formació política i està

aprovada per unanimitat.

Em parlen d’un nou règim especial, sí, sí, duguin una altra

proposta, retirin l’esmena, donin suport a aquesta proposició no

de llei i també segur que ens hi avenim d’acord.

I si en el tema de la Menorca Talaiòtica no s’havia gastat tot

el que hi havia pressupostat, doncs no havien de posar 100.000

euros al pressupost del 2016, recuperin els 250.000 euros. Açò

era el que vostè hauria d’haver fet i demanar al seu Govern, al

qual vostè dóna suport, que de vegades critica, però al final

dóna suport al Govern.

Camí de Cavalls, Sr. Damià Borràs i Sr. Martí, les primeres

passes les va fer el Partit Popular precisament en el Camí de

Cavalls...

(Remor de veus)

... i açò està més que demostrat. Una altra cosa és que no

estiguéssim d’acord amb la manera com es volia fer, que açò

són coses diferents.

Sr. Borràs, que jo hagués estat el campió de les rotondes.

Vostè sap, i vostè ha estat conseller també en el Consell Insular

de Menorca, sap a quina època es varen fer més rotondes i quin

conseller a Menorca és el que va fer més rotondes i qui ha fet

les rotondes més grosses? Vostè, ho reconeix. Perfecte...

(Aplaudiments i remor de veus) 

..., perfecte, perfecte! Vostè, a Menorca no sé si hi ha 50

rotondes, vostè en deu tenir 35 de seves, les altres eren

anteriors. Les més grosses i el que més en va fer va ser

precisament vostè.

Quant a la norma territorial, queda ja molt poc temps, però

quant a la norma territorial, o el que ha comentat el diputat de

Podemos, d’acord, que van aprovar sense unanimitat. Vostès

duen que en els 100 primers dies, a nivell de Consell Insular de

Menorca, la norma territorial transitòria l’havien de derogar o

modificar o deixar determinats aspectes en suspens, idò tampoc

no han fet res, ni deu ser tan dolenta, ni tan mal consensuada

estava en aquest sentit.

Per tant, senzillament dir-los que avui desaprofiten una

ocasió, senzillament per defensar els interessos de Menorca,

una proposta que havia estat defensada i aprovada per

unanimitat pels seus companys del Partit Socialista de

Menorca, de MÉS per Menorca i de Podemos, i avui amb total

incongruència, amb total incoherència, votaran en contra.

Moltes gràcies, .... perdó. Dir que sí, que en el tema de les

esmenes donarem suport a l’esmena del tercer punt, pel tema

que pugui ser decidida la promoció turística a cada una de les

illes, mentre no s’hagi fet el traspàs.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votació. Farem votació separada dels punts 1 i 2.

Comença la votació. Votam.

Vots a favor 22, vots en contra 33.

Per tant, queden rebutjats els punts 1 i 2.

Procedim a la votació del punt 3, amb l’esmena acceptada.

Votam.

Vots a favor 55.

Queda aprovat el punt 3 de la proposició no de llei.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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