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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam. Abans de començar la sessió, propòs a la

Cambra l’alteració de l’ordre del dia, conformement amb

l’establert per l’article 73.1 del Reglament, en el sentit de

debatre en primer lloc l’onzena pregunta RGE núm. 9730/15,

relativa a assignació formació professional, presentada per la

diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, atesa la petició del

conseller d’Educació i Universitat Sr. Martí March i Cerdà,

presentada mitjançant l’escrit RGE núm. 10012/15.

Puc entendre aprovada per assentiment aquesta

modificació? S’aprova per assentiment la modificació.

El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de les

preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple.

I.11) Pregunta RGE núm. 9730/15, presentada per la

diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a assignació a la formació

professional.

Pregunta RGE núm. 9730/15, relativa a assignació a la

formació professional, que formula la diputada Sra. Olga

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

diputada Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. presidenta. Sr. Conseller, desde Ciudadanos

creemos que la educación es el motor de cualquier sociedad,

una educación donde todos los alumnos se sientan valorados y

respetados, libres en el desarrollo de su personalidad e

identidad individual e iguales en derechos y oportunidades. 

En Baleares tenemos la tasa de abandono y de fracaso

escolar más alta de España y a nuestro entender dos son los ejes

donde se tendría que actuar para comenzar a tratar este lastre:

en primer lugar, ese eje es la educación primaria, empezando

por una selección de los mejores alumnos para el grado de

Magisterio, y, en segundo lugar, el eje fundamental es, sin duda

alguna, la formación profesional.

Necesitamos una formación profesional bien dotada,

altamente actualizada, coordinada con las necesidades del

mundo laboral, donde especialistas en activo impartan bloques

específicos y, por supuesto, encaminarse hacia una formación

profesional dual. Una formación profesional anhelada por

muchos jóvenes a partir de los 14 años, que tienen claro que

sus intereses y aptitudes necesitan de una vía de conocimientos

y aprendizaje menos académica y general y sí más aplicada y

profesional, y no la tienen; no la tienen porque esta vía de

formación adecuada a sus intereses les dice que no tiene plazas,

el sistema educativo les dice que no hay plazas.

Esta falta de plazas es conocida por todos desde siempre y

más por su govern, del PSIB y MÉS, que ya llevan mucho

tiempo en política y ya incluso gobernando. De hecho, la Sra.

Fina Santiago ya le recriminó al Partido Popular el curso

pasado que un total de 2.467 alumnos se habían quedado sin

plaza en los estudios de formación profesional, en concreto,  en

formación profesional básica de 1.220 solicitudes, 161

alumnos; de formación de grado superior, 662, y de formación

profesional de grado medio, 36.. 1.624 aspirantes se quedaron

sin plaza. Esto es muy grave, es muy grave que 2.500 alumnos

se queden en la calle sin profesión porque el sistema educativo

no les da una plaza en su formación.

Por lo tanto, Sr. Martí March, ¿por qué en este tramo de

formación profesional que es tan importante ustedes han puesto

más o menos el mismo presupuesto, quizás un poco menos,

para esta legislatura? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.

EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT (Martí

Xavier March i Cerdà):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Ballester, en primer

lloc estic content que no em demani de llengües, la qual cosa és

una passa endavant. En segon lloc, estic content de coincidir en

una de les seves anàlisis, un dels seus plantejaments, jo el

consider absolutament.

Dit això, no és veritat que en el pressupost de l’any 2016 o

projecte de pressupost 2016 hi hagi manco doblers per al tema

de formació professional. Per una part, nosaltres hem dit

clarament que enguany, aquest 2016, és un any de transició, i

després li explicaré una mica totes les coses que estam fent ara.

I per altra banda, li vull dir que en aquests moments a formació

professional bàsica, que d’alguna manera vostè ja l’ha citada,

hi ha 69 professors nous.

Vull dir en aquest aspecte que, des de la perspectiva,

estrictament, de la Direcció General de Formació Professional

i Formació del Professorat, té una part de raó, però des del punt

de vista del professorat amb planificació i Direcció General de

Professorat, de personal docent hi ha un increment del número

de professors, tot i així és evident que la formació

professional..., nosaltres tenim clar que hi ha d’haver un procés

d’increment en tots els aspectes i en això nosaltres hi treballam

d’una forma clara i absoluta. 

Per tant, coincidesc en part de les seves anàlisis,

evidentment, però consider que, tenint en compte que aquest

govern va entrar el juliol de 2016, era molt difícil fer tota una

planificació adequada del que necessita realment un nivell com

és la formació professional que per a nosaltres és clau per al

futur de les Illes Balears en tots els aspectes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, Sr. Conseller, yo considero que como es un problema

tan grave, que queden 2.500 alumnos fuera de su formación y

se vayan al mundo laboral sin una profesión, solamente espero

que en junio que viene, cuando sean las matriculas, pues este

problema esté solucionado y tendrá todo nuestro apoyo.

Gracias.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2015010012
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201509730
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT (Martí

Xavier March i Cerdà):

Miri, li deia que enguany per a nosaltres és una etapa de

transició, plantejam un canvi de revisió de l’oferta formativa;

definim molt millor el perfil de plaça del professorat; intentam

consolidar els centres de formació professional integrat i en

volem posar més; hem incrementat les relacions de forma clara

amb la Conselleria de Treball.

En el tema de la formació professional dual, que, per a

nosaltres, és un model interessant, important, incrementarem i

intentarem que la relació amb la Cambra de Comerç i amb els

empresaris sigui molt millor i per tant, incrementar el nombre

de places. Intentarem que el tema de les pràctiques es facin

d’una altra manera. 

Per tant, tenim clar que la formació professional és un

element estratègic d’aquest govern i d’aquest model econòmic

que volem canviar perquè en definitiva volem que l’economia

de les Illes Balears es basi en gent qualificada, no en gent no

qualificada que, en definitiva, té després un tipus de salaris que

no són adequats.

Per tant, nosaltres volem una formació professional molt

més important i volem un nivell educatiu molt més elevat a tota

la societat de les Illes Balears. Ens estimam més un nivell de

sobrequalificació que un nivell d’infraqualificació.

Moltes gràcies.

I.1) Pregunta RGE núm. 9740/15, presentada pel

diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a energies

renovables.

LA SRA. PRESIDENTA:

Primera pregunta RGE núm. 9740/15, relativa a energies

renovables, que formula el diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el

diputat Sr. Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,

treballadors i treballadores d’aquesta cambra. Bé, com tots

saben, durant aquests darrers anys la crisi econòmica ha

oblidat, podríem dir, en certa mesura, els problemes que tenim

amb el canvi climàtic. El Partit Popular, a més, ha fomentat, per

dir-ho d’alguna manera, una inconsciència colAlectiva amb un

impost al sol que consideram que debilita el que hauria de ser

el futur, que és la menor dependència de les nostres energies

fòssils.

I així, m’agradaria demanar al Sr. Conseller: quines mesures

es posen en marxa des del Govern per incentivar aquest ús

d’energies renovables, no només per cuidar del nostre medi

ambient, sinó sobretot perquè també és necessari que es creïn

llocs de feina quant a..., com deia també el Sr. March, aquesta

diversificació del nostre model productiu, i consideram que el

desenvolupament d’aquestes energies, el treball conjunt amb el

sector de la innovació i de recerca de la nostra comunitat,

podria colAlaborar efectivament en creació de llocs de feina,

vinculat també a l’eficiència energètica, és a dir, no només hem

de fomentar la generació distribuïda d’energia, que sabem que

és una qüestió que necessita molt de desenvolupament, sinó

també lògicament aquesta altra part de la innovació en

qüestions com biocombustibles o fins i tot la pila d’hidrogen.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Joan Boned.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, partim d’una base en

la qual crec que estam d’acord i és que hem de fer política de

renovables tenint en contra la política que es fa en aquest àrea

des de Madrid. I si tenim present que bona part de les

competències continuen a les seves mans i que la capacitat

pròpia de decisió d’aquests temes no és tota la que a nosaltres

ens agradaria, ens lliguen en certa manera les mans. Però, a

pesar d’això, estam decidits a tirar endavant algunes qüestions,

entre aquestes ens hem proposat amb la capacitat competencial

que tenim clarificar i simplificar tots aquells tràmits per a

aquells projectes de renovables que es puguin i es tenguin

intenció d’instalAlar en aquesta comunitat autònoma. 

També volem fomentar el model de contractació a

innovadors, com per exemple, contractes bilaterals entre

productors renovables i grans consumidors d’energia que donin

sortida a aquests possibles projectes de renovables que puguin

instalAlar-se a la nostra comunitat autònoma, però no només

això, sinó que també volem donar i ressaltar molt la

importància que tenen aquests projectes d’autoconsum.

És molt important que facem alguna cosa, en la mesura que

puguem, per saltar-nos aquest impost al sol que, efectivament,

ha posat Madrid. Intentarem, també, simplificar la tramitació

d’aquests projectes d’autoconsum. A més a més, també

cercarem i fomentarem línies d’ajuda per compensar aquest

impost al sol. 

També ja tenim en aquest pressupost 2016 algunes

qüestions i propostes molt concretes: s’elimina la taxa

administrativa per a les instalAlacions residencials, per posar un

exemple, i s’augmenta un 10 o un 15 la deducció a l’IRPF per

a inversions en la millora de la sostenibilitat en habitatge

habitual, per primera vegada inclou de manera específica

l’autoconsum.

Són propostes que intentam fer perquè, repetesc, des de la

proposta que nosaltres podem tirar endavant i en contra dels

criteris de Madrid cercar fórmules perquè, efectivament, la

millora en l’eficiència ens permetrà també millora econòmica,

millora fins i tot laboral en tots aquests aspectes.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201509740
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, gràcies, Sr. Conseller. Sé que

estam d’acord, el que passa és que sí que amb la dependència

amb Madrid passa com amb la dependència amb els

combustibles fòssils, sembla que no acabam de trobar la

manera de tenir una dependència menor d’ells i que tots ens

hauríem d’esforçar i fer un front comú, efectivament, perquè

aquesta dependència es pugui reduir.

Estam d’acord amb moltes de les propostes que vostè fa,

ara, la qüestió és, efectivament, com les podríem concretar.

Sabem que hi ha una capacitat aquí de foment de les plaques

fotovoltaiques, per exemple, en sostres, en cobertes,

efectivament, que tenim una capacitat molt inferior ara mateix

quant a quantitat respecte d’Alemanya, per exemple. És

increïble que qualsevol länder alemany tengui més plaques

solars fotovoltaiques que Balears.

Per tant, simplement, l’anim a fomentar l’ús d’aquestes

energies perquè, efectivament, fomentaran aquest canvi de

model productiu, una menor dependència dels combustibles

fòssils i crearà un millor futur per als nostres fills i filles.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Joan Boned. 

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Juan Boned i Roig):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jarabo, molt ràpidament, dues

qüestions perquè vegi que estam decidits realment a fer això:

el contracte d’energia global per a les instalAlacions de la

comunitat autònoma de 2016 serà cent per cent a través de

renovables. I, segona, ja tenim un programa fet per instalAlar

plaques fotovoltaiques a totes i cada una de les instalAlacions

que depenen de la comunitat autònoma i ho anirem fent

progressivament al llarg d’aquests exercicis.

Són dos exemples i propostes clares d’allò que estam

disposats a fer i que farem efectivament.

I.2) Pregunta RGE núm. 9734/15, presentada pel

diputat Sr. José Vicente Marí i Bosó, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a política del Govern

d’estímul a la contractació indefinida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 9734/15, relativa a política del

Govern d’estímul a la contractació indefinida, 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:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Trabajo, ya

hemos visto que usted es como la presidenta, que le gusta

mucho la publicidad, la propaganda, el autobombo y las ruedas

de prensa con gran aparato propagandístico, pero, sin embargo,

pese a ser usted el presunto gurú de la materia, usted aun está

virgen y no ha presentado ni una iniciativa legislativa en

materia de empleo en esta cámara.

Pese a su inactividad, hoy hablaremos de empleo en este

pleno y por ello le pregunto: ¿qué política hace el Govern de

estímulo a la contratación indefinida en Baleares?

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. Sr. Marí, la verdad es que causa estupor

escucharle que se preocupe ahora por la contratación

indefinida. El principal problema para la contratación

indefinida tenemos que ir al origen de la materia y está en la

reforma laboral del Sr. Rajoy, que hoy paseará por aquí

explicando esa reforma laboral. Ahí es donde tenemos el

primer problema de nuestra contratación indefinida, en la

precariedad. 

Ustedes ahora se preocupan por la contratación indefinida

cuando fueron los que impulsaron la máxima precariedad, los

que han puesto en cotas inimaginables la precariedad en nuestra

comunidad autónoma y en el conjunto del Estado.

Por tanto, que ustedes hoy se preocupen por la contratación

indefinida desde luego causa estupor. Nosotros haremos

distintas medidas en materia de contratación indefinida,

también combatir la precariedad originada por su reforma

laboral. Podríamos discutir de políticas de bonificaciones,

discutir de economía laboral, discutir sobre los efectos de los

estímulos a la contratación indefinida adoptados en materia de

economía laboral. Saben que las bonificaciones lo único que

han causado es una merma de recursos a la Seguridad Social,

pero que no tiene una utilidad práctica en la materia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Sr. Conseller, ustedes siempre lo mismo, grandes palabras,

pero luego hacen una reforma laboral en el 2010 y a la chita

callando defienden en el FMI la flexibilización de la

contratación laboral. Por el hecho de ser una economía

estacional, es verdad que tenemos más contratos laborales que

otras comunidades, la conversión de estos contratos laborales

en indefinidos se produce en nuestra comunidad básicamente

por dos cuestiones, primero, porque se alarga la temporada

como pasó antes de que gobernaran ustedes en el 2007 y lleva
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pasando ya desde hace dos años, gracias a las políticas del

Partido Popular.

Y en segundo lugar, cuando se acelera el crecimiento

económico, como pasó antes de que gobernaran ustedes en el

2007, y lleva pasando ya dos años y medio gracias a las

políticas del Partido Popular. Son necesarias políticas de

bonificación de las cotizaciones sociales a los empresarios para

que conviertan temporales en indefinidos, a los trabajadores

para que, junto con la bajada del IRPF, se incrementen sus

rentas salariales.

Pero en Baleares ya se empieza a notar su trabajo, mire, de

octubre a noviembre del año pasado 8.700 parados al final de

la temporada. De octubre a noviembre de 2015, 9.800, 1.000

parados más. La falta de credibilidad de sus políticas genera

esto, usted recibió una herencia, 20.000 parados menos y

20.000 altas a la Seguridad Social más.

Y nosotros le pedimos que deje de lado su despotismo

ilustrado, que nos haga un poquitín de caso porque así, a lo

mejor, conseguimos que las personas no padezcan lo que

padecieron la última vez que usted gobernó, con 97.000

personas, según la EPA, que tuvieron que ir a las colas del

paro. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Sr. Marí, muchas gracias. Creo que se ha adelantado a la

siguiente pregunta del Sr. Camps, pero empezaré también por

contestarle a usted. En materia de bonificaciones hay que tener

en cuenta que cuando son dirigidas de forma masiva no sirven,

lo dicen todos los economistas laborales en la materia, no

sirven, ¿sabe por qué? Porque no son bonificaciones, son

subvenciones cuando se hacen de forma masiva, sólo sirven

para recortar los fondos de pensiones de la Seguridad Social,

como ha sucedido con el Gobierno del Estado en esta materia.

Usted, si sale elegido, y yo sinceramente prefiero que siga

aquí debatiendo con nosotros, podrá adoptar una de las

principales medidas necesarias para cambiar la contratación en

nuestro país, que es derogar la reforma laboral, Sr. Marí, esa es

la principal medida que hay que adoptar en esta materia, Sr.

Marí.

(Alguns aplaudiments)

Le voy a decir lo que nosotros hemos hecho para convertir

esa precariedad de la que habla y que son medidas: un plan de

lucha contra la explotación laboral, 4.000 trabajadores se han

beneficiado de ese plan de lucha contra la explotación laboral,

4.000 trabajadores han visto como se convertían sus contratos

temporales en indefinidos, 4.000 trabajadores. Le voy

simplemente dos datos de sus últimas medidas que dejó su

gobierno, Plan de garantía juvenil y contratación indefinida,

cero solicitudes, medida de su gobierno, Sr. Marí. En

incentivos a la contratación de su gobierno, 3 de diciembre de

2015, los últimos datos que tenemos, ¿sabe cuántas solicitudes

de conversión en contratos indefinidos? 84, 84 contractos

convertidos por su gobierno, por sus políticas de incentivos

frente a 4.000 de persecución de lucha contra el fraude, del

fraude temporal ocasionado por el Gobierno del Sr. Rajoy y por

su reforma laboral, 4.000 frente a 84.

Sr. Marí, lo que hay que hacer es combatir la precariedad

laboral, no subvencionar que se transforme.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 9742/15, presentada pel

diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relativa a pista forestal a Bunyola.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 9742/15, relativa a pista

forestal a Bunyola, que formula el diputat Sr. David Martínez

i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la

paraula el diputat Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats

i diputades, treballadors i treballadores de la Cambra. Sembla

que hi ha previsió per part de la Conselleria de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca de fer les obres de condicionament d’una

pista forestal a la Comuna de Bunyola. Cal destacar que aquest

indret es troba en un espai natural protegit, en concret dins la

Xarxa Natura 2000, LIC i ZEPA i també està dins d’ANEI i es

troba dins el paratge natural Serra de Tramuntana.

A més, existeix un informe dels agents de Medi Ambient

que confirma la presència de parelles de milà per la zona,

aquesta espècie protegida i amenaçada intenta des de fa anys

arribar a un estat d’equilibri després de la seva baixada fa uns

anys per mor de l’ús de verins, entre altres factors.

Sr. Conseller, volem saber si es vol caure en el mateix error

de l’anterior conseller de Medi Ambient, el Sr. Company, que

va autoritzar les obres en el mateix lloc i que es varen aturar

quan va sortir a la premsa el mes de març d’enguany, per les

denúncies fetes pel GOB en afectar les obres una zona de cria

de milana, a més, dins del període de nidificació.

Per això li demanem, Sr. Conseller: pensa desistir de fer les

obres de condicionament i millora d’una pista forestal a la

comuna de Bunyola per l’afecció ambiental negativa que té?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Vicenç Vidal.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Presidenta, diputats i diputades. Sí, Sr. Diputat.

Evidentment som conscients que aquesta pista forestal pot

generar un impacte; evidentment per això les obres no es duran

a terme en el període de nidificació de la milana, com estava

previst. 

En aquesta pista forestal hi va haver un accident, que vostè

en deu ser coneixedor, d’una persona d’IBANAT que va tenir

un accident. A la comuna de Bunyola és necessari tenir unes

infraestructures per a defensa contra els incendis. Des del

Govern, des de la meva arribada, hem fet intervencions a

Planícia, a La Trapa, a la Coma d’en Vidal i ara en farem a la

comuna de Bunyola, acompanyat també d’un dipòsit per

carregar aigua. Són qüestions tècniques que defensen la

intervenció, la necessitat per a l’ús i per la freqüentació

d’aquest espai necessitam unes infraestructures de defensa

contra els incendis. Entenc la preocupació per l’impacte

ambiental, i per tant, evidentment, s’adoptaran totes les mesures

per garantir, una, la seguretat, i, l’altra, per reduir l’impacte

ambiental. 

En aquests mateixos moments també estam adoptant a Sa

Coma a Eivissa, estam fent la (...) pista, i a S’Arangí a Menorca

estam fent la (...) pista amb fons del PDR, i a més també

Formentera comptarà amb un kit especial de primera

emergència en tema d’incendis. Per tant evidentment estam

complint el clàssic, el tòpic que els incendis s’apaguen a

l’hivern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies per la seva resposta, Sr. Conseller. Entenem que hi

ha altres camins forestals que tenen més prioritat a l’hora de fer

aquestes obres d’infraestructures per a la defensa, l’extinció i

la prevenció d’incendis. Aquest indret, la comuna de Bunyola,

és a un lloc que és un indret remot, sense cap interès per

aquesta extinció i prevenció d’incendis. És molt vulnerable,

encara que siguin les obres fora del període de nidificació, que

hi hagi obres en aquella zona ja que hi ha parelles de milana,

encara que no sigui nidificant, i a més es considera que hi ha

altres camins públics més prioritaris a efectes d’aquesta

prevenció d’incendis que necessiten condicionament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

És una qüestió de prioritats, és vera. S’està fent ara mateix,

s’estan desenvolupant les faixes del pla comarcal, i com vostè

sap també aquesta actuació es fa finançada amb doblers d’una

donació privada de Tots per la Serra. Per tant evidentment

aquesta donació va marcar que s’havien d’establir els camins

dins la Serra de Tramuntana; per tant s’ha prioritzat, i s’han fet

aquestes actuacions, com deia, a la Coma d’en Vidal, a

Planícia, a la Trapa, i ara consideram que una de les zones que

té més activitat, més usos públics, és la comuna de Bunyola,

que rep molta gent. Hem parlat amb l’ajuntament, i ha

manifestat, ha reiterat la seva intenció o la seva petició que

facem aquesta actuació.

Per tant analitzarem la seva preocupació per reduir-ne

l’impacte, però evidentment hem de fer les infraestructures

necessàries per defensar-nos de l’elevat risc d’incendi en

aquesta zona.

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 9743/15, presentada pel

diputat Sr. Baltasar Picornell i Lladó, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a electrificació

del tren a Manacor i a Sa Pobla.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE 9743/15, relativa a electrificació del

tren a Manacor i a Sa Pobla, 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, senyors

diputats, tenguin un bon dia totes i tots. Bon dia, Sr. Conseller.

Bé, la meva primera pregunta a la cambra ja va ser referent al

tren de Llevant, i en aquests moments encara no he vist molts

d’avanços en aquest sentit. Ja sabem que no és una cosa que

estiguin dins els acords, però sí que ens interessa i ens preocupa

la mobilitat de la nostra ciutadania, com per exemple que no

tinguin tants de problemes per anar d’una banda a l’altra de

l’illa i, per suposat, la poca flexibilitat d’horaris adequats que

permetin que les ciutadanes i els ciutadans l’aprofitin molt més.

Aquest govern ha d’apostar molt més pel transport públic

i per suposat pel tren. És una forma de protegir també el nostre

territori, ja que el tenim molt devastat, i aquesta forma de

transport és més respectuosa amb el medi ambient. 

L’altre dia, en el rifirrafe a què ens tenen avesats amb el

Partit Popular, el “tu més, jo més, tu has fet i jo he fet”, sobre

el tema de l’electrificació, vostè va dir que el Govern tenia una

petita partida per a l’electrificació de la línia. M’agradaria que

em digués per quin motiu el Govern de les Illes Balears

finançarà amb fons públics l’electrificació del tren fins a

Manacor i Sa Pobla en lloc de fer-ho a càrrec del conveni

ferroviari signat amb l’Estat. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Joan Boned.
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EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Juan Boned i Roig):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, li puc assegurar que

per gust no és, això li ho puc assegurar. Miri, vostè haurà

tengut l’oportunitat de llegir i d’escoltar aquests darrers dies

que gràcies a una magnífica feina feta per la Conselleria

d’Hisenda hem aconseguit recuperar, de tot allò que Madrid

deu a aquesta comunitat autònoma, més de 300 milions d’euros

en inversions. Desafortunadament entre aquestes no hi ha allò

que tenim pendent que arribi dels convenis ferroviaris,

desafortunadament; està pendent d’una addenda que s’ha de

seguir negociant, s’ha de seguir parlant i convèncer de la

necessitat de complir els compromisos adquirits, i en aquest cas

els convenis en matèria de tren, i ho hem de fer així.

Però, miri, si nosaltres esperàssim únicament i

exclusivament per fer qualsevol cosa que Madrid decideixi

aportar alguna finançació no podríem fer res, segurament.

Faríem com feia la consellera del govern de Matas, que deia

que fins que Madrid no posàs un euro no es faria res; això

deien ells. Nosaltres creim que estam obligats a fer alguna cosa,

i en aquest cas el que farem serà fer front al principal projecte

en matèria de tren, que és l’electrificació definitiva de tota la

xarxa, i com que afortunadament, a més, comptam amb els fons

de finançament europeus FEDER, estam obligats per no perdre

aquest finançament, que és molt important, que pot arribar al

50% de l’import global del projecte, a donar una passa

endavant i decididament apostar per aquest projecte, i si ho

hem de fer amb fons propis ho farem. Buscarem la fórmula a

través d’un plurianual per poder complir amb els compromisos

adquirits i tirar endavant aquest projecte que, repetesc, és

segurament el més important que permetrà després seguir tirant

endavant altres propostes i altres projectes que són també molt

importants per a aqueixa conselleria i per tenir un transport

públic digne, com vostè mateix ha dit.

Efectivament hem de fer coses, volem fer coses, però no

podem estar esperant sempre que Madrid ens ajudi perquè

sabem que no estan disposats a ajudar-nos, precisament, hem

d’intentar fer les coses també.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, Sr. Conseller, esperem que

dia 20 canviï tot i realment puguem somriure. Bé, jo dic que és

vergonyós que l’AVE de Madrid-León hagi costat als ciutadans

i a les ciutadanes també de les Illes Balears 1.600.000 euros i

nosaltres ho haguem de pagar de la nostra butxaca. Recordem

que hi ha..., també li record que hi ha grans inversions

incomplertes, que és també el tren de Llevant i el tramvia de

Palma.

I res més, esperem que arribin els doblers. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Té la paraula el Sr. Joan Boned.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Juan Boned i Roig):

Sí, és així, Sr. Picornell. La importància que li donam tots

és la mateixa, i insistim, i insistirem a més, i esperem que

puguem insistir amb un nou govern a partir del 20 de desembre

que sigui bastant més sensible a les necessitats d’aquesta

comunitat autònoma, i tenim en cartera projectes pendents

d’aquests convenis, tan importants i tan sensibles com per

exemple que hi havia 20 milions destinats a eliminació de

passos a nivell en aquesta comunitat autònoma, en aquesta illa.

Ni això fa que es moguin una sola passa a Madrid.

Però, repetesc, buscarem la fórmula...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Juan Boned i Roig):

...per parlar amb un nou govern. Gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 9731/15, presentada pel

diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a copagament farmacèutic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE 9731/15, relativa a copagament

farmacèutic, 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, en el

Ple del dia 3 de novembre el Grup Parlamentari Popular li va

demanar, Sra. Consellera, què volia dir eliminar el copagament

de qualsevol tipus, i vostè no va parlar d’eliminar sinó de

limitar el copagament. No degué quedar molt clar per al Grup

Parlamentari Podem, que dóna suport incondicionalment a un

PSOE que va introduir el copagament sanitari a Espanya,

perquè va provar de preguntar quan eliminarien aquest

copagament farmacèutic a través d’una pregunta

sorprenentment retirada en el ple passat. I avui insisteixen en

un altre quan, però referent al rescat farmacèutic de les

persones sense recursos. 

Per això, i per si hi hagués novetats que no coneixem, hem

volgut rescatar la pregunta del Grup Parlamentari Podem i

preguntar el mateix: quan pensa el Govern de les Illes Balears

posar fi al copagament farmacèutic dels pensionistes?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Patricia Gómez.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

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

aquesta pregunta l’hauria de fer vostè al Sr. Rajoy o al seu

partit, que va ser qui va imposar, imposar sense cap negociació,

el Decret Llei 16/2012. Com sap va ser una imposició; a més

del copagament farmacèutic permet altres copagaments, i a més

és una llei orgànica i, una llei orgànica, l’ha de derogar l’Estat.

Per tant, qui té competències per modificar aquesta llei és

l’Estat.

Nosaltres no volem copagaments, efectivament, no els

volem, perquè, primer, no sabem el que ha suposat com estalvi,

com sempre, no hi ha cap informe que demostri cap estalvi; el

que sí sabem és que ha empitjorat la qualitat de vida de les

persones d’aquesta comunitat autònoma i dels jubilats: 1 de

cada 5 pensionistes no treuen els medicaments, això suposa una

baixada d’adherència als tractaments, suposa que aquestes

malalties no estan ben controlades, i de cada vegada se sent

més a les consultes del metge, què costa el medicament, perquè

si és car no el podem pagar.

Miri, jo el que esper és que hi hagi un canvi de govern, és

l’única manera de poder anulAlar aquest Decret 16/2012, perquè

el que està clar és que és la major agressió que ha sofert la

sanitat pública, i ja sabem que el PP no derogarà aquest decret.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, l’únic copagament

que existeix actualment és el farmacèutic, des de fa molts

d’anys i per tant, també en legislatures socialistes. El Reial

Decret 16/2012, de 20 d’abril, de sostenibilitat del sistema

sanitari, respecte del copagament farmacèutic, ha fet que

l’estalvi a farmàcia d’una sanitat en fallida i ara en recuperació,

fos de 5.500 milions d’euros a tot l’Estat, incloent mesures que

vostè defineix com a agressions, com per exemple n’hi

anomenaré algunes: que aturats que perdessin el subsidi

d’ocupació, passessin de pagar un 40% en governs socialistes

a res amb el Partit Popular, una agressió; que persones sense

recursos, Sra. Seijas, passessin de pagar d’un 40% en governs

socialistes a res amb el Partit Popular, una altra agressió, Sra.

Consellera; que pensionistes amb rendes iguals o superiors a

100.000 euros, que no pagaven res amb governs socialistes,

100.000 euros i no pagaven res amb governs socialistes, paguin

un 60% amb un màxim mensual de 61,75 euros amb el Partit

Popular, una altra agressió, Sra. Consellera. I que la resta de

pensionistes no paguin més de 8,23 o 18,52 euros segons el cas.

Els principis han estat d’equitat, aporta més el que té més i

de protecció a qui té menys Sra. Consellera, com aturats de

llarga durada i sense recursos com he dit, ara exempts de pagar

medecines.

I ara vostès van dient que llevaran el copagament

farmacèutic completament, però no diuen quan. I el 2016 ja no

serà, ni menys per a pensionistes de rendes més baixes, perquè

en el seu primer pressupost no existeix prou partida Sra.

Consellera. Si la situació econòmica és la que vostès diuen, una

vegada més estan venent fum.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies. Sr. Diputat, és una llei que s’ha de derogar per

l’Estat, nosaltres no podem derogar una llei orgànica, encara.

(Algunes rialles i remor de veus)

És que és cert, miri, avui mateix m’han donat dades de

l’excés de pagament que han pagat les rendes menors a 18.000

euros, 55.000 persones han pagat més de 130 euros de mitjana.

Això vol dir que les rendes més baixes estan pagant. Vostès

varen deixar fora de la sanitat pública moltes persones que no

tenen dret als medicaments i els han de pagar. I les

conseqüències..., jo tot aquest estalvi no sé d’on se’l treuen,

estalvi econòmic, però no estalvi en qualitat de vida, no estalvi

en resultats en salut, no estalvi en viure més anys i millor.

Perquè tot això ens du complicacions, no prendre medicaments

du complicacions, du empitjoraments, du ingressos, du

intervencions quirúrgiques. Això sí que costa doblers i això és

el que vostès s’entesten a no reconèixer i a no voler dir.

Li torn dir, nosaltres no volem copagaments. Esper un canvi

de govern i que aquest canvi de govern pugui suposar també

derogar el Reial Decret 16/2012. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 9732/15, presentada pel

diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a dades d’atur a les Balears

en el mes de novembre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta RGE núm. 9732/15, relativa a dades d’atur

a les Balears en el mes de novembre, que formula el diputat Sr.

Antoni Camps i Casasnovas del Grup Parlamentari Popular. Té

la paraula el diputat Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

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

diputats. Sr. Conseller, ¿qué valoración hace el Govern sobre

los datos del paro de noviembre del pasado mes?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Iago Negueruela.
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EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Sr. Camps, el Govern hizo la valoración cuando

presentamos los datos de desempleo de este mes, que 77.187

personas estén desocupadas para el Govern no es una cifra

positiva. Si bien es cierto, como saben y como ya señaló

anteriormente el Sr. Marí, que creo que se anticipó, avanzamos

que las cifras de afiliación crecen un 5%, el paro ha descendido

el 8%. Y lo que hemos visto es que se han trasladado en los

números de desempleo que suele haber en octubre, se han

trasladado a noviembre, por tanto, lo que hemos visto es que se

ha prolongado la temporada turística un mes más, que es lo que

han señalado todos los expertos. No había tanto pánico a este

Govern para que se prolongue la temporada turística.

Lo que sí hemos visto es que se está creando empleo neto

y hay un dato especialmente relevante y es que 9 de cada 10

nuevos contratos son a tiempo completo en esta comunidad

autónoma. Nos preocupaba el cómo se creaba empleo, no sólo

el cuánto como a ustedes y ahora sí por primera vez, vemos que

9 de cada 10 nuevos contratos son a tiempo completo, con

ustedes mes tras mes eran siempre contratos a tiempo parcial.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller,

efectivamente hace ya tres años consecutivos que mes tras mes

estamos reduciendo las cifras del paro y estamos aumentando

la ocupación en Baleares, tres años consecutivos, algo tendrá

que ver el Partido Popular en estos datos, Sr. Conseller, al

menos sería muy bueno que usted lo pudiera reconocer.

Pero sí que hay un dato que yo creo que es significativo, y

el Sr. Marí lo decía anteriormente, el mes de noviembre de este

año con respecto al mes de octubre de este año, las cifras del

paro han subido en más de 1.000 parados más respecto al año

pasado. Y esto sí que ya empieza a ser consecuencia de su

gestión, Sr. Conseller.

Nosotros le hemos heredado una comunidad autónoma que

aumenta...

(Remor de veus)

...  o le hemos dado, -perdone-, pero le hemos cedido una

comunidad autónoma que...

(Rialles, remor de veus i alguns aplaudiments)

... -como quieran, como quieran-, en cualquier caso, ustedes

tienen hoy una comunidad autónoma que aumenta las cifras de

ocupación mes tras mes y que reduce las cifras del paro mes

tras mes, y esto es así. Y nosotros sólo le pedimos una cuestión,

Sr. Conseller, no lo estropee, que su gestión no estropee lo que

hemos logrado en estos tres años, que su gestión y sus políticas

de este gobierno no estropeen la senda de recuperación que está

provocando precisamente que cada día tengamos menos

parados en Baleares.

Y le digo más, Sr. Conseller, ojalá que siga esta tendencia.

Y esto, y usted lo decía antes, poco a poco, la precariedad va

disminuyendo, no por su gestión, sino gracias precisamente a

esta recuperación económica y gracias a que de cada vez los

empresarios tienen mayor confianza. Y tienen mayor confianza

porque ven que las cosas van mejor y ven que las cosas van

mejor porque hay recuperación económica. Y ustedes lo que

tienen que hacer es no estropearlo.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Sr. Camps, em pot parlar en català, l’entenc perfectament...

(Algunes rialles i remor de veus)

Este Govern no abandonará en ningún caso a los

desempleados. Le he dicho los datos cómo han sucedido, es

decir se han trasladado de octubre a noviembre precisamente

porque se ha prolongado la temporada turística, es lo que dicen

todos los expertos en materia de empleo. Lo que hemos visto

es precisamente esa mejora de los datos de desempleo. Pero

aún así, a nosotros no nos parece positivo que 77.000 personas

estén en desempleo.

Y lo que desde luego no nos parece positivo es como está

la situación de los desempleados en esta comunidad autónoma.

Hoy tienen aquí al presidente del Gobierno, les voy a decir

simplemente una cifra, ¿sabe cuánto ha sustraído el Gobierno

del Sr. Rajoy a los desempleados de todo el Estado? 41.000

millones de euros han sustraído en cuatro años en política

activas y políticas pasivas destinadas a los desempleados,

41.000 millones. ¿Sabe con qué le suena esa cifra a ustedes?

Con la misma que el rescate bancario. Es la misma cifra,

41.000 millones es lo que han sustraído en políticas activas y

políticas pasivas.

Y nosotros desde el primer momento, este Govern a lo que

se ha dedicado es al rescate de la ciudadanía. Por eso estamos

impulsando medidas dirigidas a los desempleados, no los

abandonaremos como hacían ustedes. Por eso desde la

Conselleria d’Afers Socials se pone una renta social

garantizada de más de 20 millones de euros. Por eso desde la

Conselleria de Treball se hace la Garantía Juvenil con más de

5,7 millones de euros destinados a los jóvenes desempleados.

Por eso se saca un programa para contratar mayores de 45 con

más de 5,4 millones de euros. Porque nosotros no

abandonaremos a los desempleados, no abandonaremos a las

personas que más han sido castigadas por la crisis económica.

Porque nosotros estamos trabajando en recuperar derechos,

mientras ustedes lo único que están haciendo es recortarlos.
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(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 9735/15, presentada per la

diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a finançament de cursos per

a ocupats i desocupats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 9735/15, relativa a finançament

de cursos per a ocupats i desocupats, que formula la Sra.

Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular. Té

la paraula la Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Sr. Conseller, al oirle, con todo

lo que están haciendo, lo que nos preguntamos es ¿qué delito,

qué pecado habrán cometido las academias de formación para

que ustedes sí que las abandonen a ellas?

El 25 de septiembre se conoció la decisión de forma

unilateral, por parte del Govern, de eliminar a las academias de

formación y a los centros de barrio de las líneas de financiación

de cursos dirigidos a personas desempleadas, y se decide que

todo este tipo de formación se haga exclusivamente a través de

los centros públicos.

Tras esta decisión, es muy conocido que representantes de

este sector se han posicionado claramente en contra de esta

medida, que no entienden y que consideran injusta, y no le

encuentran, por supuestos, ninguna justificación.

Tras estas movilizaciones, parece que las últimas semanas

el Govern ha llegado a manifestar una posibilidad de que en el

futuro estas academias de formación se puedan volver a

incorporar a estas líneas de financiación, pero parece, según los

medios de comunicación, que en ningún caso se hará en la

convocatoria de 2016 y 2017.

Sr. Conseller, nos podría explicar ¿por qué han decidido

tomar esta medida? ¿Qué les ha llevado a excluir a las

academias de formación y los centros de barrio de la formación

a personas desempleadas?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Sra. Presidenta. Sra. Fernández, yo creo, sinceramente, que

les falta determinada información cuando hacen este tipo de

preguntas.

Nosotros nunca dijimos de excluir a nadie, nosotros hemos

mantenido cuatro reuniones ya con las organizaciones que

agrupan a las entidades de formación, la última el jueves

pasado, dónde les expusimos cuál era el planteamiento de la

conselleria y cuál era el planteamiento del Govern. El Govern

presentó una estrategia para formación para el empleo, donde

hemos dicho que habría una convocatoria y una colaboración

público-privada, porque es cierto que en esta materia tiene que

haberla, tiene que haber una colaboración público-privada para

cubrir determinados espacios, que es cierto que no llega otro

tipo de formación. Pero lo tiene que haber desde un diseño

conjunto, desde un diseño de una estrategia global para la

formación para el empleo, que es en la que estamos trabajando.

Y ¿sabe qué es lo que más le preocupa, de todas formas, a

las academias? La deuda generada, se les adeuda más de 6

millones de euros, fruto de la legislatura pasada, más de 6

millones de euros.

Y ¿sabe qué es lo otro que necesita el sector? ¿Qué es lo

que necesitan los desempleados? Los desempleados necesitan

una estrategia coherente, necesitan una estrategia de formación,

dirigida a las empresas, a mejorar nuestro modelo productivo

y también a los desempleados, y eso es en lo que estamos

trabajando, en diseñar una estrategia, no simplemente en hacer

convocatorias sin ton ni son, que es lo que se venía haciendo

anteriormente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Sr. Conseller, nos ha quedado

claro que nosotros lo hicimos todo mal, ustedes lo hacen todo

bien y usted va a cabar con todos los problemas del mundo, con

lo cual no tenemos ninguna duda de que usted va a resolver la

deuda de las academias, pero no le estoy preguntando por esto,

le estoy preguntando por qué han decidido excluirlas.

Y con tantas reuniones que ustedes han tenido, se deben

explicar un poco más, porque desde luego, las manifestaciones

que han hecho las academias han sido posicionándose en contra

de que ustedes les excluyesen de las líneas de financiación para

la formación de desempleados.

¿Nos está diciendo que sí que van a entrar dentro de la

convocatoria de financiación para personas desempleadas

2016-2017, nos está diciendo esto? Entonces, Sr. Conseller, le

puedo decir que apoyamos esta medida y que, desde luego,

estaremos vigilantes a que la cumpla. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Sí, Sra. Fernández. Pero es que lo hemos dicho en todo

momento, lo hemos dicho cuando se presentó la estrategia de

formación para el empleo, que habría una convocatoria en

2016; lo han dicho las propias academias de la nota de premsa
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que sacaron la semana pasada dónde, efectivamente, reflejaba

que se iba a hacer esa convocatoria, que nosotros nunca dijimos

que no íbamos a hacer convocatoria.

Lo que hemos dicho es que íbamos a hacer una estrategia

para la formación completa y coordinada, por primera vez

desde dos consellerias, la Conselleria de Educación y la

Conselleria de Treball, una estrategia que sirva a las empresas,

que sirva al cambio de modelo productivo y que, sobre todo,

sirva a las necesidades de los desempleados para encontrar un

nuevo puesto de trabajo.

Lo hemos hecho desde el diálogo y desde el consenso, nos

hemos reunido con las organizaciones empresariales y

sindicales y hemos pactado con todos ellos este nuevo diseño

para la estrategia, donde las organizaciones sindicales y

empresariales diseñarán y controlarán, pero no ejecutarán;

dónde el resto del espacio lo ocupará el espacio público y

dónde también habrá una convocatoria en 2016. Pero lo

haremos estudiando las necesidades de nuestro mercado

laboral, estudiando las necesidades de las empresas y

estudiando las necesidades de los desempleados.

Porque ¿sabe qué ha sucedido en la última convocatoria, y

por eso hemos tenido que hacer un diseño estructural de toda

la formación? Uno de cada tres cursos para la formación, que

se sacaba en el Gobierno anterior era dirigido a administración

y gestión de empresas, ¿creen que eran las necesidades, uno de

cada tres en administración y gestión? ¿eso es organizar

nuestras empresas? Necesitan otras materias. Por eso pasamos

del 16 al 26 en turismo; por eso que usted conoce dependencia,

sanidad, servicios socioculturales del 11 al 21; en informática

del 5 al 9, y en náutica ustedes sólo sacaron un curso, hemos

estudiado las necesidades del sector y hemos presentado una

amplia oferta formativa destinada a las empresas de nuestra

comunidad autónoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.8) Pregunta RGE núm. 9738/15, presentada per la

diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a gratuïtat dels aparcaments dels

hospitals públics.

Vuitena pregunta, RGE núm. 9738/15, relativa a gratuïtat

dels aparcaments dels hospitals públics que formula la diputada

Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula la

diputada Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

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

bon dia. L’any 2012, el Govern d’aquell moment va anunciar

que l’aparcament de l’Hospital de Son Espases seria de

pagament per als usuaris a partir d’aquell mateix any. I

efectivament, el setembre del 2012, malalts i acompanyants

dels malalts varen començar a pagar 1,20 euros l’hora per

aparcar a Son Espases. Per als treballadors atorgaren 930

places, una xifra totalment insuficient.

Com era d’esperar, treballadors, sindicats i usuaris es varen

manifestar en contra d’un pagament que, amb tota la raó,

perquè és l’aparcament públic més car de Palma, trobaven

abusiu, i sense tenir alternativa d’aparcament per la ubicació

que es té.

Després de les mobilitzacions, la tarifa va augmentar a 1,60

euros hora. Durant la campanya electoral, MÉS per Mallorca

i, en concret, el diputat Abril, va assegurar que aparcar a Son

Espases no havia de ser un luxe i que les tarifes actuals eren un

robatori. No puc estar més d’acord amb el Sr. Abril, les tarifes

són abusives si tenim en compte que parlam d’un pàrquing d’un

hospital públic.

Esperàvem, sincerament, que es fessin passes per a la

gratuïtat dels aparcaments en els hospitals públics, però la tarifa

només ha passat d’1,60 a 1,22 que ja hi havia inicialment.

Passa el mateix a l’aparcament de Can Misses a Eivissa,

que, per cert, continuen pagant els 2,10 euros hora, un 34%

més del que paguen els usuaris de Son Espases. Supòs que amb

aquest anunci de dimecres passat serà una mica més. És

intolerable que els usuaris de Can Misses hagin de pagar

aquestes tarifes tan abusives.

Per tant, Sra. Consellera, per a quan tenen previst que siguin

totalment gratuïts els aparcaments dels hospitals públics de Can

Misses i Son Espases? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera, Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, tornaré sobre les

paraules que va dir la presidenta aquí mateix, de quina era la

línia de treball que seguim: la voluntat d’aquest govern, sense

renunciar a l’objectiu d’aconseguir la gratuïtat dels pàrquings,

es treballar per aconseguir millores en l’accessibilitat als

nostres recursos sanitaris. D’això fa només un mes i mig, en el

Ple del 20 d’octubre. I convindrà amb mi que millores se n’han

fetes prou en relació amb l’accessibilitat: ja tenim una sanitat

universal; els nostres centres de salut obrin més hores els

horabaixes i els usuaris de l’aparcament, en aquest cas de Son

Espases, ja paguen un poc menys.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Em fa mal al cor, deia el president en

aquell moment, Francesc Antich, quan varen començar les

obres de l’hospital. Després de predicar contra el pagament de
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l’aparcament als hospitals públics, es rebaixen 20 cèntims,

perquè això és una taxa, i vostès tenen previsió d’eliminar tots

els copagaments sanitaris, i això ho és. S’han compromès a fer-

ho.

Miri, si fem un cop d’ull per enrera, trobam que el Govern

del PP i el Govern del pacte juga a l’“i tu més”, fa dos anys, la

diputada Pilar Costa criticava la negativa del Govern a rebaixar

el preu de l’aparcament de Can Misses. Dia 15 de setembre, va

ser el Sr. Serra, ara a l’oposició, que demanava que es baixassin

els preus. Sincerament, m’és igual qui ho ha fet malament, ara

vostès governen i són els que han de donar les solucions.

Pensava que aquest havia de ser el Govern del canvi i de

canvi, de moment, n’hi ha poc. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Ens doni un poc més de temps, Sra. Sureda, un poquet més,

entendrà que no és una situació ni fàcil ni ràpida de solucionar.

No repetirem la història de Son Espases, que és llarga; sabem

que hi ha una concessió firmada, quan governava el PP, que va

decidir fer l’hospital, a més, en aquella localització estratègica,

però no fàcilment accessible, i que també dificulta trobar

solucions de l’aparcament.

Aquest govern actua, el que no farem serà no fer res. Tres

consellers de la legislatura passada no varen fer absolutament

res en relació amb aquest tema i per a nosaltres no és una opció

no fer res. I jo crec que es preocupen les persones el suficient

i ens movem, a més, amb elles, perquè les escoltam i sabem el

que preocupa aquest tema, i per això avui el pàrquing de Son

Espases és un 24% més..., costa una quarta part menys del que

fa uns mesos.

L’objectiu és continuar aconseguint millores també a

l’aparcament de Can Misses, continuar treballant per

aconseguir més millores a l’accessibilitat de la sanitat pública,

més millores, quantes més millor. Aquest és el camí que

seguirem durant el llarg de la legislatura i estic segura que quan

acabi els pàrquings seran gratuïts. Gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 9729/15, presentada per la

diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari

M ixt, relativa a modificació de la Llei 8/2000, de 27

d’octubre, de consells insulars.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 9729/15, relativa a

modificació de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells

insulars, 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 i senyors

diputats. Bé, aquesta pregunta té per objecte conèixer el

calendari que té previst el Govern per iniciar el diàleg i les

negociacions amb els diferents consells insulars d’aquesta

comunitat per modificar la Llei de consells insulars del 2000,

i així donar cabuda a tots els canvis normatius i sobretot, i

d’una manera molt especial, donar cabuda a les singularitats de

l’illa de Formentera que, pel que fa a la seva màxima institució,

té la doble figura d’ajuntament i de consell, i que, per tant,

necessita un encaix que permeti que pugui funcionar d’una

manera òptima i amb igualtat de condicions que la resta de

consells insulars.

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. Gràcies, Sra. Tur, per

aquesta pregunta. Som, efectivament, una comunitat autònoma

amb singularitats que no es repeteixen a altres territoris i que

açò ens du a abordar i a resoldre les grans qüestions d’una altra

manera.

La realitat geogràfica i per tant també la realitat no insular,

la pluriinsular, condiciona i determina la nostra economia, la

nostra societat, i també, evidentment les nostres institucions.

Tenim una arquitectura institucional diferent de qualsevol altra,

la figura dels consells insulars com a institucions amb

competències pròpies de la comunitat autònoma no la trobarem

a cap altra banda, llevat de Canàries. I una societat forta és

aquella que també demana institucions fortes que tenguin la

capacitat de donar resposta a aquelles demandes de la societat.

Per açò, al llarg d’aquesta legislatura anirem fent moltes

feines, li explicaré tres aspectes que crec que són fonamentals.

El primer és la idea i la necessitat que els consells tenguin veu

pròpia en aquest parlament, i per açò mateix aquest parlament

ja ha aprovat la Llei de Comissió general de consells insulars

perquè hi pugui haver capacitat de decisió i d’interlocució amb

els consells. Enfortim també la relació entre Govern i consells

insulars no només a través de la Conferència de Presidents, sinó

també amb la creació de les conferències sectorials a nivell de

consellers, i també, per suposat, amb l’actualització i la

modernització de la legislació que actualment tenim aprovada.

La Llei de consells és de l’any 2000, duim quinze anys de

consells insulars, de Llei de consells insulars, i han passat

moltes coses: tenim un nou Estatut d’Autonomia; tenim un nou

consell insular, que a l’any 2000 no existia, que és el Consell

de Formentera, i tot açò demana i ens obliga a replantejar-nos

obligatòriament la Llei actual de consells insulars.

Ho hem de fer bé, d’una manera tranquilAla, però que ens

doni, ens permeti tenir resultats. Hem encarregat ja a l’Institut

d’Estudis Autonòmics aquesta revisió; l’Institut d’Estudis
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Autonòmics ja ha creat un grup de treball on hi ha

representació de tots els consells insulars, on hi ha

representació del Govern i també dels ajuntaments a través de

la FELIB, i han començat a treballar.

Volem que dins l’any que ve hi hagi ja l’esborrany de llei,

permetre el debat i per tant acabar dins el 2017, a principis del

18, tenir i poder fer ja l’aprovació en aquest parlament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, estic contenta d’escoltar la seva

explicació, Sr. Pons, crec que és important que es perseveri en

aquesta feina, perquè entenc que no és un canvi legislatiu

senzill, sinó que té la complexitat afegida de donar cabuda a les

novetats que s’han anat produint i que han sobrevingut a les

nostres institucions al llarg d’aquests anys, però em veig

obligada a insistir-los que, sobretot en aquest cas pel Consell

Insular de Formentera, i no vull tampoc particularitzar-ho en la

nostra illa, però és una matèria absolutament bàsica i

estratègica perquè la nostra illa tengui una institució sòlida en

la qual hi hagi absoluta seguretat jurídica i hi hagi una

funcionalitat perfecte, tal i com tenen la resta de consells

insulars.

Per tant, l’encoratj que continuï fent feina i que no deixen

de prémer el peu de l’accelerador en aquesta feina.

Gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 9736/15, presentada pel

diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a treballs per a la

reindustrialització de la nostra comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 9736/15, relativa a treballs per

a la reindustrialització de la nostra comunitat autònoma, que

formula el diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup

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

Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Buenos días, señoras y señores

diputados. En Baleares tenemos la suerte de contar con

empresas industriales que crean riqueza y puestos de trabajo,

además de contribuir a la diversificación de nuestra economía;

empresas de sectores tan importantes como el agroalimentario,

el calzado, la bisutería o la fabricación de embarcaciones, y

otros, y que, a pesar de la insularidad y la crisis, venden sus

productos por todo el mundo.

Hemos oído repetidamente, una y otra vez, que es necesario

apoyar al sector de las empresas industriales, para evitar el

monocultivo turístico, incluso lo hemos oído a personas que

poco conocimiento tienen sobre la... o poco han vivido el

problema de las empresas industriales. Además, de decir que

harán un plan de política industrial, ¿qué acciones concretas

piensa hacer en esta materia para la promoción y soporte de las

empresas industriales?

Muchas gracias.

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. Sr. Lafuente, la verdad es que agradezco

tanto la pregunta y el tono en el que la ha planteado, y sobre

todo, la formulación ¿no?, cuando hablan de qué estamos

haciendo para la reindustrialización de nuestra comunidad

autónoma, que es cómo se ha formulado la pregunta. Y es

importante pararse en la pregunta: ¿por qué es necesaria una

reindustrialización, por qué ustedes preguntan porque es

necesaria esa reindustrialización?

Y lo es porque, bajo su legislatura, han convertido los

polígonos industriales en solares, nos hemos encontrado que los

polígonos ahora mismo son solares y la mayoría de ellos los

encontramos en una comunidad autónoma con polígonos que

tienen las naves vacías y las verjas echadas.

El valor añadido bruto e industrial durante los dos últimos

años de 2012 a 2014 se ha quedado entre el 7,47 al 7,44, es

decir, parado, estancado. Y ese estancamiento se ha producido

por una inacción en materia de política industrial.

Nosotros hemos dicho que haremos una ley de industria y

un plan de industria, y eso lo estamos haciendo con el diálogo

con todo el sector, ya nos estamos reuniendo con todo el sector

para poder preparar esa ley y ese plan de industria, que

traeremos a esta cámara, como primer paso para seguir

apoyando al sector, tanto a los que señala usted, todo el sector

tradicional, y también al sector emergente. Por eso traeremos

a esta cámara ese proyecto, para desde ahí después empezar a

construir, porque creemos que primera es necesario diseñar

para luego construir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Presidenta. Esperaba un poco más de

concreción en su contestación, que me hablase de la

internacionalización de las empresas, la promoción industrial

tecnológica de las empresas, la formación especializada en las

empresas, que, de hecho, hay una serie de sectores que, por

falta de profesionales cualificados, pues tienen serios

problemas de viabilidad; que me hablase del papel que debe

jugar el IDI como instrumento de servicio a las empresas. Y

veo poca concreción en su respuesta.
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Y no nos ha explicado medidas concretas u objetivos

concretos. Quizás debe ser por la poca estabilidad, por la

precariedad laboral, por así decirlo, que ha tenido su

conselleria en los altos cargos en materia de industria; hemos

tenido un director de Industria que luego ha sido director de

Función Pública; hemos tenido un gerente del IDI que después

ha sido director de Industria; han puesto a una concejal del

PSIB en el IDI, han puesto al antiguo alcalde de Sancelles

como director de Industria, y con esta precariedad laboral en

sus altos cargos, pues creo que no han definido ni saben

concretamente qué objetivos o qué cuestiones concretas quieren

hacer con la industria.

Pero le voy a dar alguna idea positiva, por ejemplo:

recuperen el régimen fiscal de Baleares con incentivos de hasta

el 75% de bonificación en el impuesto de sociedades y en el

IRPF, ahí tendrán una buena herramienta para favorecer a las

empresas industriales, ahí tendrán una cuestión fundamental y

se darán cuenta, como han hecho por ejemplo en el País Vasco

y en Navarra, que con la menor inversión pública en I+D+I

consiguen la mayor inversión en I+D+I en las empresas, no se

trata solamente de gastar dinero público, sino que se trata de

incentivar a las empresas para que puedan invertir.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Yo creo que no me ha escuchado la intervención con la Sra.

Fernández, cuando hablaba de formación en sectores

industriales, le repito: con ustedes el sector náutico tuvo un

curso el año pasado, tuvo un curso para formación que es lo

que nos reclama la industria náutica, formación, por eso

nosotros hemos puesto más cursos que nunca en materia

náutica y seguiremos haciendo esos cursos en materia náutica.

Seguiremos, además, a través del centro referencia de Maó que

ahora mismo se encuentra totalmente vacío.

Nos hemos reunido con todo el sector, con el sector del

calzado, agroalimentario, náutico, cemento, construcción,

minas, distribución, telecomunicaciones, colegios de

ingenieros, cámaras, con la UIB, para preparar ese plan que es

tan necesario para nuestra tierra y lo hemos hecho sobre cuatro

pilares, todo lo que nos dicen es que tenemos que centrarlo en

cuatro pilares: la innovación en gestión y tecnología, la

flexibilización de la administración, la potenciación de la

cultura empresarial y la internacionalización de las empresas.

En términos de financiación y de REB creo que hoy no es

el mejor día para que hablen ustedes después de la gestión que

hizo este govern la semana pasada, pero en materia de

internacionalización sí que le diré algo: nosotros apostamos

¿por qué?, por instrumentos como las cámaras de comercio.

Las cámaras de comercio saben que son las que ayudan a la

internacionalización, usted, que viene precisamente de

Menorca, sabe que son los que apoyan a la industria en este

caso, parte de la exportación debe canalizarse a través de las

ayudas de cámaras, y a la Cámara de Menorca ustedes la

dejaron liquidada, ha sido este gobierno para potenciar la

internacionalización de las empresas el que la ha tenido que

rescatar hace dos semanas, ustedes la dejaron completamente

abandonada.

No me hable de utilizar instrumentos cuando ustedes

liquidan a esos instrumentos.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 9733/15, presentada pel

diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a iniciatives en matèria de

comerç.

Dotzena pregunta RGE núm. 9733/15, relativa a iniciatives

en matèria de comerç, que formula el diputat Sr. Álvaro Gijón

i Carrasco del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el

diputat Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, voy a intentar hacer

algo, no sé si lo conseguiré, y es que usted no me riña cuando

le haga la pregunta, sé que es difícil porque viene ya excitado

del resto de las preguntas, vamos a intentarlo, ¿eh?, vamos a

intentarlo, lo hago con la mayor de las humildades.

Mire, ustedes han hecho... cuando le escucho hablar, en tan

poco tiempo tantas cosas tan maravillosas que todavía estoy

sorprendido de que a día de hoy sigamos siendo la fuerza más

votada en este parlamento y que usted en tan poco tiempo para

hacer las cosas buenas se ha bastado usted solo, pero para las

cosas malas lo hemos hecho nosotros durante cuatro años, la

realidad es la siguiente...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

En el 2011 en esta comunidad había 364.000 personas

activas y en el 2015, 384.000, algo tiene el agua cuando la

bendicen. Había 97.000 parados y hoy hay 77.000, algo tiene

el agua cuando la bendicen.

Nosotros queremos saber, aparte de la moratoria, que está

muy bien, pero la moratoria...,  no olvide una cosa, la moratoria

en tema comercial siempre beneficia a los que están, a los que

ya están instalados, no sabemos si eso va a ser muy bueno para

el resto, luego ya lo veremos, pero sí nos gustaría saber si

además de la moratoria han hecho algo más o si en su

consellería están haciendo algo más.

Le pido, por favor, inténtelo, no me riña. Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Yo creo que con usted, Sr. Gijón, es difícil reñir, nos vemos

continuamente con lo cual... Yo creo que en materia de

comercio..., usted acaba de hablar de la suspensión que hicimos

nada más llegar, creo que hemos hecho más cosas que esa

suspensión, la hicimos además para subsanar una ley que nada

más entrar en el Gobierno vimos como nos recurría el

Constitucional y que ustedes durante los seis meses anteriores

no habían subsanado, lo hicimos y en diez días quitamos ese

recurso que, por cierto, se abstuvieron, a pesar de que después

el Gobierno del Sr. Rajoy retiró el recurso.

Y hacemos más cosas, lo que pasa es que creo que, Sr.

Gijón, ustedes a veces se obnubilan solo con los grandes

proyectos, creo que ustedes a veces se obnubilan y no ven más

allá porque solo ven grandes inversiones, grandes

infraestructuras, grandes superficies, y no ven que a veces, Sr.

Gijón, la esencia también está en las pequeñas cosas, la esencia

también está en nuestro comercio urbano, está en nuestro

comercio de proximidad y, ya que usted habla de refranes,

también le diré que está al pot petit i a la bona confitura.

Sr. Gijón, ahí también nosotros estamos trabajando en ese

sentido, trabajamos en un comercio urbano y sostenible, en un

comercio mediterráneo, en un comercio que garantice el

equilibrio entre todos los sectores y en eso seguiremos

trabajando. Vamos a modificar la Ley de comercio desde el

consenso como nos solicitó esta cámara, nos estamos reuniendo

permanentemente con todo el sector y ustedes lo saben porque

lo ven permanentemente en las comunicaciones que hacen las

organizaciones empresariales en materia de comercio. Por

tanto, creo que en esta materia sí que estamos agrupando a todo

el sector y seguiremos trabajando juntos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Mire, le agradezco el tono como

no puede ser de otra manera, estoy muy contento.

(Remor de veus)

Hoy la realidad es que se crece más, se invierte más, se

compra más, se trabaja más y, como usted mismo ha

reconocido recientemente en una pregunta anterior, la

temporada se alarga más. Por tanto, reconozcan que algo, algo,

poquito, se habrá hecho bien.

Y mire, usted dice que nosotros nos fijamos en los grandes

proyectos, me dice que si las grandes superficies, que si las

grandes inversiones y luego me habla del pequeño comercio,

del comercio urbano, del comercio mediterráneo que suena

muy bonito, pero mire, hoy en la ciudad de Palma gracias a una

iniciativa de todos los partidos que apoyan al Gobierno en el

Ayuntamiento de Palma, los empresarios y la ciudadanía se van

a tener que movilizar para tener que votar -fíjese usted que cosa

más contradictoria- para que unas terrazas que están en el

Borne y que han reconocido y que han funcionado de una

manera muy importante por el sector comercial, hoy los

ciudadanos van a tener que votar si la quieren o no la quieren,

eso no es apoyar al pequeño comercio, eso no es trabajar por el

pequeño comercio.

Yo le pido que ese mismo tono que usted está utilizando de

verdad de trabajar por el comercio mediterráneo, de verdad lo

apliquen también en los sitios donde están gobernando porque

la realidad...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

...le guste o no le guste es que ha funcionado.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Hoy, Sr. Gijón, también hemos conocido otras noticias,

hemos visto en prensa ejemplos de la inseguridad jurídica en la

que nos hemos encontrado, por ejemplo, por ponerle

simplemente un ejemplo, nosotros estamos reuniéndonos

permanentemente con el consell, con Cort, con los distintos

ayuntamientos para hacer una política comercial donde todos

sabemos que tenemos competencias y donde todos tenemos que

trabajar en esas competencias de forma coordinada. Uno de los

principales problemas a los que nos enfrentamos ahora es

precisamente la descoordinación que hemos vivido en la etapa

anterior, ahora mismo estamos pendientes de una sentencia de

la Audiencia Nacional donde Cort dice una cosa, el Govern

dijo la otra, en el gobierno anterior, y ahora estamos pagando

esas inseguridades jurídicas, ahora estamos trabajando

conjuntamente. 

Esa es la noticia más preocupante que hay hoy en la prensa,

¿qué puede suceder en esa materia para nuestro territorio y para

el equilibrio comercial? Y eso es una herencia recibida

directamente de ustedes, donde además estaban en

contradicción entre lo que decía una administración y la otra.

Ahora eso no sucede, ahora trabajamos con el sector,

trabajamos desde la Comisión Balear Interinsular Asesora en

materia de Comercio, que es la encargada, vamos a trabajar

para modificar la Ley de comercio como ha dicho este

parlamento de forma coordinada, y vamos a trabajar en la

dinamización comercial con los pequeños ayuntamientos y con
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las pequeñas asociaciones porque ahí, Sr. Gijón, también está

muchas veces la esencia de las cosas.

I.13) Pregunta RGE núm. 9741/15, presentada per la

diputada Sra. Montserrat Seijas i Patiño, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a rescat

farmacèutic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta RGE núm. 9741/15, relativa a rescat

farmacèutic, que formula la diputada Sra. Montserrat Seijas i

Patiño del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la

paraula la diputada Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras diputadas, señores

diputados. Sr. Serra, gracias por tener de referente a Podemos

porque bueno, ya vemos que estaban sin ideas y tuvimos que

aparecer nosotros para dárselas, incluso para las preguntas,...

(Remor de veus)

... y bueno, lo confirma además su vicepresidenta cuando

dice hoy el Diario de Mallorca que el PP está en condiciones

de llevar a cabo las propuestos de Podemos mejor que

Podemos, hasta en eso, pero bueno..., agradecemos que nos

estén diciendo que vamos por el camino correcto, gracias por

ello también.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Seijas, por favor, la pregunta.

(Algunes rialles i remor de veus)

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sra. Presidenta. Existen múltiples colectivos sociales cuya

vulnerabilidad se ha visto incrementada con la crisis económica

al tener que asumir con exiguas pensiones o sin ningún tipo de

ingreso la unidad familiar el pago de medicamentos para paliar

enfermedades puntuales o lo que es peor dolencias crónicas.

El anterior Govern del Sr. Bauzá nos avergonzó a todos por

la muerte de un inmigrante tras no haber tenido derecho a la

asistencia sanitaria, este govern ha restaurado la sanidad

universal y nos congratulamos por ello, pero por ello también,

Sra. Presidenta, no queremos que nadie ponga en peligro su

vida en esta comunidad autónoma por no poder pagar sus

medicamentos.

Por eso le preguntamos, Sra. Armengol: en referencia a los

compromisos subscritos en acords pel canvi ¿podría el Govern

informarnos de los plazos que tiene en mente para poner fin al

copago farmacéutico a las personas en situación de

vulnerabilidad social?

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, Sra. Seijas. Vostès i

nosaltres compartim sens dubte que aquest govern del primer

que s’ha d’ocupar és de les persones més vulnerables, de les

persones amb més dificultats i així ho hem fet durant aquests

cinc mesos inicials, i gràcies als acords de governabilitat, una

de les absolutes prioritats és el rescat de la ciutadania i aquí

hem anat actuant sota les competències que té cada una de les

institucions.

Des del Govern de les Illes Balears ens hem centrat, com

vostè sap, en els projectes que són competència nostra, des del

Pla d’emergència social a les escoles, perquè els nins que no

tenen una menjada diària, la puguin tenir; a poder implantar la

renda bàsica per a l’any 2016 i fer una aposta ferma per la lluita

contra la pobresa; de fer front a una situació desgraciada de

moltes qüestions en pobresa energètica; a qüestions de

transport; a qüestions de desnonaments; a diferents qüestions

que tot junt fan referència al rescat de la ciutadania.

Quant al que vostè em demana dels copagaments, la

consellera de Salut ho ha explicat perfectament, nosaltres som

contraris als copagaments, és una llei estatal que esperem que

a partir de dia 20 de desembre, ja només sigui un malson per a

tota la ciutadania espanyola.

I quant a què feim nosaltres respecte del rescat farmacèutic

de què vostè parlava. Miri, això és competència dels

ajuntaments i dels consells insulars; a nosaltres el que ens

pertoca és fer les transferències als consells insulars. Hem

augmentant l’aportació per al pressupost de l’any 2016, amb un

pressupost important per als consells que tendran més recursos

per poder fer front a les situacions d’emergència, tant si és

medicament com si és higiene personal, com si són diferents

qüestions. Els plans municipals de serveis socials ho

contemplen, els consells insulars passen recursos als

ajuntaments, des del 2001 se fan transferències als consells, de

fet l’Assemblea de Batles de Mallorca ja ha aprovat que el

consell posarà 1 milió d’euros més si els plans socials dels

ajuntaments duen la incorporació del pagament als

medicaments. I nosaltres hem augmentat l’aportació, repetesc,

32 milions d’euros per als consells insulars, perquè hi hagi

precisament aquests recursos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sra. Presidenta. Gracias Sra. Armengol. Para Podem el

derecho a la salud es un derecho universal, por esto está

incluido en els acords pel canvi, y por eso, desde Podem,

defendemos que toda persona, por el mero hecho de serlo, debe

tener garantizada la protección de su salud, incluido el pago de

gasto farmacéutico si no puede afrontarlo.
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La salud es una competencia autonómica y la CAIB no

puede echar balones fuera hacía los consells insulares.

Entendemos que se les ha dado, como usted bien nos ha

comentado ahora, un incremento en la financiación, pero

también vemos que este incremento en la financiación no llega

directamente al ciudadano, en muchas ocasiones con

desigualdad, en unos ayuntamientos o en un consell,

dependiendo del reparto que se haga, pues llega de una manera

u otra y parece que según se viva en una zona o en otra, pues

así llega la ayuda que nosotros promovemos.

Por eso queríamos que se promoviese y por eso solicitamos

que se promoviese en ese sentido, que el rescate farmacéutico,

que entendemos que también no es un tema de beneficiencia,

ni de servicios sociales, ni una cuestión extraordinaria para

personas en riesgo de exclusión social, sino un derecho que

todo ciudadano y que su gobierno tiene las competencias

autonómicas y que se debería garantizar.

Gracias.

(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. Compartesc amb vostè la

necessitat que qualsevol persona tengui dret a un medicament

quan el necessita, sense cap dubte. Ara bé, competencialment

nosaltres hem de ser rigorosos i a cada administració li toca fer

les seves feines i cada un des de la seva pròpia autonomia ha

d’exercir els seus propis recursos. Nosaltres no podem fer tot

allò que li toca fer des de serveis socials, vostè parla ara de

medicaments, però hi ha qüestions d’higiene personal bàsica,

hi ha qüestions de seguretat, de mil coses, que són competència

dels ajuntaments, o que són competència dels consells insulars

i que no podem assumir el Govern de les Illes Balears.

Nosaltres què hem fet? Posar més recursos perquè aquests

doblers puguin arribar.

I Sra. Seijas, no es preocupi, perquè estic convençuda,

vostès i nosaltres governam a molts dels consells insulars i

aquests doblers arribaran. Moltes gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 9739/15, presentada pel

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

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

gestió dels ports d’interès general.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta RGE núm. 9739/15, relativa a gestió

dels ports d’interès general, que formula el diputat Sr. Jaume

Font i Barceló del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

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

Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

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

Presidenta del Govern, a dia d’avui els ports són un territori

aliè a l’ordenació territorial i urbanística i de litoral, on es

prenen decisions estratègiques sense tenir en compte moltes

vegades les conseqüències del seu entorn.

La Llei de ports de l’Estat i de la Marina Mercant estableix

els criteris perquè un port sigui d’interès general i diu: “ha de

realitzar activitats comercials marítimes internacionals, afectar

més d’una comunitat autònoma; ha de servir indústries o

establiments d’importància estratègia per a l’economia estatal;

ha de tenir un nivell molt rellevant d’activitat comercial o

respondre a necessitats essencials de l’activitat econòmica en

general de l’Estat, que constitueix elements essencials per a la

seguretat del tràfic marítim”.

Cap port esportiu o instalAlació nàutica recreativa, es pot

considerar port d’interès general, segons aquests criteris. Ni

Maó, ni Eivissa, ni La Savina, ni Alcúdia responen als criteris

assenyalats, només Palma, excloent els clubs nàutics.

Si tenim en compte això, que podrien ser nostres, gestionats

per nosaltres, vostè ha fet qualque passa o pensa fer qualque

passa perquè aquests ports, que en base al que diu l’Estat

podrien ser de gestió de les Illes Balears, perquè aquests ports

retornin i els gestionem nosaltres?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Font per la seva

pregunta. Sens dubte posa l’accent en un tema que és de vital

importància a una comunitat que som quatre illes i que té molta

importància els aeroports, després n’hi parlaré, però que sens

dubte també és important les entrades marítimes pels diferents

ports de les Illes Balears, i vostè fa referència a aquells que en

aquest moment són declarats d’interès general pel Govern de

l’Estat. Per tant, té molta importància per als passatgers, per a

les mercaderies, té molta importància per a la indústria nàutica

que envolta qualsevol port, per a l’esport nàutic, per als clubs

socials que fan feina amb les marines, per a tota la riquesa que

pot dur un port a la ciutat que l’acull i a l’illa que l’acull.

Per tant, aquest sí que serà un dels temes que parlarem

durant aquesta legislatura. Ara també li confessaré la veritat, jo

vaig ser elegida presidenta del Govern dia 2 de juliol, aquest

Govern va començar a caminar en un moment de moltes

dificultats, en un moment on hi va haver una convocatòria

d’eleccions generals dia 20 de desembre, i en què ens hem

centrat? Ens hem centrat en allò que crèiem que era prioritari

abans que se’n anàs aquest Govern dia 20 de desembre, i el que

hem considerat que era prioritari era aconseguir els recursos

econòmics que poguéssim. Per això ens vàrem centrar en la

reunió amb Mariano Rajoy, ens vàrem centrar en la Comissió
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Mixta Bilateral de finançament, ens vàrem centrar en

desbloquejar el pagament de les dessaladores i no ens hem

centrat en assumir noves competències, perquè crèiem que no

era el Govern més indicat per poder-les negociar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, per

mor d’això nosaltres la pregunta li hem fet “si ha fet o té pensat

fer alguna cosa”. És a dir, tenim clar que du pocs mesos.

Miri, el negoci que va fer Autoritat Portuària a les Illes

Balears l’any passat varen ser 60 milions d’euros, amb un

benefici de 16,8 milions d’euros. Va contribuir Maó amb un

import net a aquesta xifra amb 4.138.000 euros; Alcúdia amb

3.182.000 euros; La Savina amb 2.197.000 i Eivissa amb

15.317.000.

El que és evident és que el port de Palma, llevat de les

instalAlacions nàutiques, que sí que hauria de ser d’interès

general, aquests 16.800.000 euros quedarien tots a les Illes

Balears, perquè no toca ser d’interès general La Savina, no toca

ser d’interès general el port de Maó, no toca ser d’interès

general el port d’Alcúdia, no toca ser d’interès general el port

d’Eivissa. I aquesta, o ens ho creim, o de Madrid se’n riuen,

se’n riuen. I aquesta posició aquest Parlament l’hauria de tenir

clara, perquè és estratègica. 

Com Madrid pot decidir si s’ha d’ampliar el port d’Es

Molinar? Com Madrid pot decidir sobre instalAlacions

nàutiques que són dins aquests ports d’interès general? Què

coneix un de Madrid de com són les nostres instalAlacions?

Quan pugui ho faci, que ens pertoca, ja està bé!

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francina Armengol i Socias):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Font. Vostè sap

perfectament que jo som una persona que crec que moltíssim en

la descentralització, que som molt partidària d’un estat federal

i que crec fermament que el que es gestiona des de propet de

casa es gestiona molt millor que el que es gestiona des de molt

lluny. Per tant, no passi pena que en aquesta lluita hi serem,

esper que hi siguem junts i com més persones siguem en

aquesta lluita, més aconseguirem per a la nostra comunitat

autònoma.

Del que sí vull fer esment és que durant aquests cinc mesos

hem fet algunes coses. Hem fet un canvi jo crec que radical

amb el plantejament de l’Autoritat Portuària de les Illes

Balears, la persona que està al front, Joan Gual de Torrella, està

duent una política molt diferent de la que havíem vist la

passada legislatura, una política d’acord amb els ajuntaments,

amb els consells insulars i amb el Govern de les Illes Balears,

prioritzant que un port no és només d’esquena a la ciutat, sinó

que un port ha d’estar incorporat a la ciutat, s’ha arribat a un

acord amb l’Ajuntament d’Eivissa per a la remodelació del port

d’Eivissa que era molt necessari, que és molt important tenir

acords amb les institucions. S’ha aturat el port d’Es Molinar

que, crec, que també era una necessitat ciutadana i, sens dubte,

treballarem en aquesta línia.

Que puguem aconseguir la gestió, fantàstic!, però primer

hauríem de prioritzar, si em permet un suggeriment, la cogestió

aeroportuària, que també és del tot necessària en aquesta

comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 9737/15, presentada per la

diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a Comissió Bilateral Mixta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE núm. 9737/15, relativa a Comissió

Bilateral Mixta, 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, en

primer lloc, manifestar la nostra satisfacció per aquest protocol

signat amb aquest govern tan nefast, segons vostès, de Mariano

Rajoy por valor de 322 milions d’euros per als ciutadans i

ciutadanes de les Illes Balears. Un protocol que demostra la

tasca que es va fer la passada legislatura reivindicant aquest

deute històric amb les nostres illes, que demostra el compromís

que vàrem assumir vostè i jo al Consolat de Mar per a aquesta

pròrroga de les inversions estatutàries i que demostra que el

Govern de Mariano Rajoy creu en els ciutadans de les Illes

Balears i compleix amb els ciutadans de les Illes Balears per

damunt de colors polítics.

Per això li demanam la seva valoració d’aquesta comissió

bilateral de la setmana passada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Prohens, estic moderadament

satisfeta, com vaig dir després de la Comissió Mixta de

Finançament entre les Illes Balears i el Govern d’Espanya. És

un avanç? Sí. És tot el que necessitam? No, Sra. Prohens, no és

tot el que necessitam.
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Jo ja vaig dir que seria la presidenta de tots els ciutadans

d’aquesta comunitat autònoma i que tots junts necessitam fer

front a un dels problemes que tenim greus, que és

l’infrafinançament d’aquests illes i només en cinc mesos, Sra.

Prohens, vostè pot dir que és mèrit seu, però jo li diré que la

realitat és que només en cinc mesos aquest govern ha tengut

una reunió amb el president del Govern d’Espanya, ha tengut

una Comissió Bilateral Mixta de Finançament amb acords

concrets, on hi ha la pròrroga dels 55,4 milions d’euros; on hi

ha el reintegrament per valor de 26,4; on hi ha el pagament, el

conveni de pagament dels 240 milions d’euros de carreteres, en

total 322 milions d’euros i on hi ha una data per a la constitució

de la Comissió del REB, que serà dia 16 de desembre.

Per tant, Sra. Prohens, amb aquest govern avançam. Si

vostès des de l’oposició aconsegueixen que això vagi millor,

fantàstic. No hi ha res a discutir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Mira per on, Sra. Presidenta, avui era un bon dia perquè

parlàs d’herència, i no ho ha fet, d’herència del Fons europeu

de 444 milions d’euros que va aconseguir el Partit Popular el

2014 i que demà presentarà a un acte electoral;...

(Alguns aplaudiments)

... d’herència del Pla de depuradores que va presentar el

conseller només dues setmanes d’arribar al càrrec i que era el

pla que havia deixat preparat l’anterior conseller; d’herència

del Pla d’habitatge 2014-2016 que varen presentar la setmana

passada signat pel Partit Popular; d’herència de la pròrroga dels

29 convenis d’inversions estatutàries que li va aconseguir el

Partit Popular salvant els 157 milions d’euros que vostè s’havia

gastat en despesa corrent; o d’herència de carreteres, 90 milions

d’euros que ja va pagar el Govern de Mariano Rajoy el 2014 o

aquests 240 que ha compromès ara, salvant la major injustícia

històrica que ha fet mai cap govern central pels  ciutadans i

ciutadanes de les Illes Balears, i la va fer la seva ministra, la

Sra. Álvarez, amb la suspensió del conveni de carreteres per

import de 333 milions d’euros...

(Alguns aplaudiments)

... i el va fer el seu president, el Sr. Rodríguez Zapatero.

Ja veu, Sra. Armengol, en la legislatura més difícil

econòmicament de la història d’aquest país on les inversions de

l’Estat han baixat de 40.000 milions d’euros a 13.000 milions

d’euros, fruit d’aquella herència socialista, resulta que el

Govern del Partit Popular compleix amb els ciutadans de les

Illes Balears. I front als 357 milions d’euros de les seves

inversions estatutàries, el Govern de Mariano Rajoy ha destinat

a les Illes Balears 333 milions d’euros de carreteres, 157

milions d’euros que hem salvat de les seves inversions

estatutàries i ha compromès més de 54 milions d’euros en

depuradores. 

Ja veu, Sra. Armengol, si el Govern de l’Estat compleix

s’ha acabat el fet de plorar i de no governar, ara ja no té excusa,

Sra. Armengol, ara només falta que allò que depèn de vostè

també ho compleixi i, per exemple, que pagui les ajudes als

pagesos i agricultors que havia deixat firmat aquest govern la

passada legislatura, i que vostè encara no és capaç de pagar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Prohens, fins aquí hem

arribat, jo he intentat ser, en fi, angelical amb vostè, angelical,

però l’herència que ens han deixat no és la que vostè descriu.

Què ens hem trobat? La Comissió Bilateral Mixta de

Finançament, òrgan que mana de l’Estatut d’Autonomia, en

quatre anys no es va convocar ni una vegada, vàrem haver

d’aprovar l’acta de 2009, Sra. Prohens, amb el Sr. Montoro, de

2009. Quatre anys, cap reunió. 

Euros? Cap, Sra. Prohens, cap, Sra. Prohens. Ens va

caducar el REB l’any 2014, ni una passa d’un REB que

realment...

(Remor de veus)

... que realment llevi els problemes de la insularitat. Vostès

cada any han aprovat el pressupost general de l’Estat que ens

ha condemnat a la darrera comunitat autònoma en inversions.

El Sr. Mariano Rajoy ens ha condemnat en inversió els darrers,

per sota de Ceuta i Melilla. Els diputats de Balears sempre han

votat a favor. Cap comissió mixta de finançament, cap avanç en

millora de finançament autonòmic durant la seva legislatura.

Però el que és més greu, Sra. Prohens, no li contaré el

comentari del Sr. Montoro, però li contaré la meva realitat,

d’aquests cinc mesos com a presidenta del Govern, no he trobat

ni una carta del Sr. Bauzá ni cap document formal de qui era

conseller d’Hisenda demanant una reunió, demanant els

recursos que necessiten les Illes Balears, demanant actes del

que passa amb els doblers de les Illes Balears.

Vostès davant retallar i reclamar, sempre varen decidir

retallar als ciutadans de les Illes Balears, i com més febles més

els varen retallar drets.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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II. InterpelAlació RGE núm. 8752/15, presentada pel

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política

de protecció del territori.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

InterpelAlació RGE núm. 8752/15, presentada pel Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política de

protecció del territori.

Té la paraula el Sr. David Martínez, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats

i diputades de la Cambra, treballadors i treballadores.

Presentem avui aquesta interpelAlació sobre política en matèria

del territori a causa de la preocupació de molts de sectors de la

ciutadania que volen un altre model territorial que respecti el

territori i ho faci compatible amb l’activitat econòmica a les

nostres illes.

La legislatura passada, amb el rodillo de la majoria absoluta

del Partit Popular, es varen aprovar un reguitzell de lleis i

normatives que donen màniga ampla a l’execució de projectes

urbanístics en espais naturals protegits o en sòl rústic, amagant

articles desregularitzadors en temes urbanístics en lleis tan

dispars com la urbanística, -la turística, perdó-, l’agrària o la

del sòl.

Preocupats per aquesta situació i exercint la seva tasca de

control del Govern, des del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears vàrem registrar preguntes davant el Ple demanant sobre

la derogació dels articles desregularitzadors en matèria

urbanística de la Llei de turisme, contestades pel Sr. Barceló,

i sobre l’aprovació de la iniciativa legislativa popular del GOB

sobre protecció del territori, que va contestar vostè, Sr. Boned,

conseller del Territori. La tindrem molt aviat, va dir. Han

passat quasi dos mesos des de la primera resposta del Govern

i no tenim notícies.

Som conscients que es fa feina, però no entenem com un

tema prioritari fa un any ara no és ni tan prioritari ni tan urgent.

Què s’està esperant? Quins problemes hi ha? Hi ha pressions

dels hotelers i constructors perquè no s’aprovin aquestes

modificacions tan urgents  per protegir el nostre territori?

Faré una exposició breu de les lleis que consideram

prioritàries i urgents que s’haurien de modificar o derogar.

Començarem per les Directrius d’Ordenació del Territori, que

va presentar la iniciativa legislativa popular del GOB; es va

registrar pel GOB al Parlament la passada legislatura i es va

rebutjar gràcies a la majoria absoluta del Partit Popular, 14.000

ciutadans i ciutadanes de Balears vàrem signar perquè es

pogués presentar la iniciativa i no va passar el primer filtre de

presa en consideració del Parlament. L’aprovació d’aquesta

modificació, encara que no servirà per evitar l’especulació

urbanística del territori ja que s’han de canviar més lleis, sí que

estableix les bases per a l’ordenació territorial de les Illes

Balears, i trobam que és molt important que sigui almenys (...)

per tots els partits polítics, a més de la major amplitud dels

sectors tant socials com econòmics de les Balears i no tan sols

polítics.

Quant a la Llei agrària, que es va aprovar a finals de l’any

passat, tal com diu el seu nom hauria de regular els aspectes

relacionats amb els temes agraris. No entra en el cap de ningú

que dins aquesta llei es regulin temes urbanístics com el canvi

d’ús d’edificacions agràries, independentment del nivell de

protecció del sòl; la modificació a la baixa de la protecció

territorial que defineix la matèria del sòl rústic en sòl rústic

protegit, l’establiment de parcelAla mínima per a edificacions de

nova planta, i a més facilita el desenvolupament

d’infraestructures i equipaments independentment del grau de

protecció del sòl rústic. A més eximeix de la declaració

d’interès general les instalAlacions per a activitats eqüestres i

altres activitats complementàries -agrooci, agrocultura,

agroturisme-, el que provoca l’ús incontrolat d’excursions

lligades a aquestes activitats en sistemes naturals, lligats al

litoral i a sistemes dunars, com per exemple el que es dóna al

sistema dunar de Sa Canova i que està provocant la seva

degradació. Tots aquests aspectes no tenen cabuda dins una llei

agrària, que hauria d’estar exclusivament dirigida a regular els

aspectes propis de l’activitat agrícola i ramadera i no la

urbanística. 

Quant a la Llei del comerç, entenem que amb l’aprovació

del Decret Llei 2/2015, de mesures urgents en matèria de grans

establiments comercials, durant els sis mesos que hi ha per a la

modificació de la llei es tindrà en compte la situació provocada

per la disposició addicional quarta, en la qual es permet

urbanitzar fins al 10% de la superfície de cultiu per a la

comercialització complementària amb la mateixa permissivitat

a sòl rústic que a l’urbà.

I passem ara a la Llei de turisme. Dins aquesta llei hi ha

articles que permeten o poden permetre incentivar usos

residencials sota aparença turística, el que suposa un perill

imminent en sòl rústic. A més du l’obligatorietat de passar pel

tràmit de declaració d’interès general per a la construcció

d’hotels en sòl rústic, sigui quina sigui la seva figura de

protecció ambiental. A més tampoc no estan subjectes a

l’avaluació d’impacte ambiental. És clara la intenció de donar

facilitats a construir en sòl rústic sense aplicar la normativa

vigent en matèria de protecció ambiental i saltar-se a la torera

les directrius bàsiques que vénen d’Europa sobre la protecció

del territori, com la Xarxa Natura 2000, d’obligat compliment

per a tots els estats membres. S’agafen com a excusa la

modernització d’establiments turístics existents en sòl urbà o

rústic i la desestacionalització per saltar-se una altra vegada, i

com a excepcionalitat, el planejament territorial, urbanístic i

turístic, posant una altra vegada en risc i llevant tot d’una la

seguretat jurídica que donen les eines de planificació territorial

local. 

Quant a la Llei del sòl rústic, la Llei 6/1997, és una de les

afectades per la Llei agrària, que modifica els articles 9, 13, 21

i 22 mitjançant la disposició final segona. En aquesta afectació

s’empra la Llei agrària per a l’ordenació urbanística com

l’ordenació de mínims de sòl rústic, la segregació de finques,

edificacions, construccions o instalAlacions d’activitats agràries

i complementàries. A més la Llei del sòl rústic és modificada

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508752


838 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 19 / 9 de desembre de 2015 

 

per la Llei 7/2012, de mesures urgents, en la definició de

declaració d’interès general, que necessita de major concreció

i definició per evitar males interpretacions interessades; i per la

Llei 25/2006, de mesures tributàries i administratives, en la

qual s’elimina el control preventiu municipal davant projectes

d’energies renovables. Entenem que s’hauria de tenir en compte

la participació de les entitats locals en aquest tipus de projectes.

Quant a la Llei 7/2012, de mesures urgents, tenim la llei de

l’oxímoron, i per als que no ho sapigueu un oxímoron és quan

s’empren dos conceptes oposats entre si que donen lloc a un

nou significat. Sabeu quina és? Sí, és aquesta, la Llei de

mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible. Tenim

urbanística i sostenible en la mateixa frase, tot un exemple

d’incoherència. Bé, aquesta llei té la disposició transitòria

primera, on es facilita i incentiva la urbanització en sòl rústic,

amnistia els infractors al donar fins a tres anys per iniciar

l’execució de la reforma urbanística a les construccions, cases,

xalets, construïdes en sòl rústic sense cap tipus de permís ni

cobertura legal.

Quant a la Llei minera, la Llei 10/2014, d’ordenació minera

de les Illes Balears, permet la continuació del procediment

d’atorgament dels drets miners per part del Consell de Govern

encara que tengui informes desfavorables. Creiem que no hi ha

d’haver excepcionalitat en aquest punt quan hi ha un informe

que és preceptiu, o sigui obligatori, i desfavorable.

Quant a la Llei del sòl, la Llei 2/2014, d’ordenació i ús del

sòl, hi ha articles que podem entendre que defineixen figures

que premien els infractors en sòl rústic en incloure com a sòl

urbà els assentaments en medi rural, que és definit a l’article 26

i que és una manera de definir allò indefinible. Entenem que hi

ha alternatives per regular i ordenar aquests assentaments en sòl

rústic, i que s’han d’estudiar totes les opcions, però sense

passar de cap de les maneres per amnistiar una actuació

totalment ilAlegal com la construcció de xalets a sòl rústic.

Aquesta amnistia també està reflectida dins la disposició

addicional sisena.

Quant a la Llei de ports volíem fer una referència a aquesta

llei, que modifica la Llei 10/2005 i que no inclou de manera

clara un compromís d’establir criteris de sostenibilitat i

racionalització en el futur desenvolupament de nous plans

sectorials relacionats amb la construcció de nous ports i

instalAlacions portuàries. Seria més adequat modificar aquesta

llei o fer-ne una de nova en la qual es tenguin en compte

aquests criteris de sostenibilitat. A més és necessari per

refondre les dues lleis existents i simplificar la normativa

existent. 

Demanem disculpes pel rotllo que hem amollat aquí, però

la nostra intenció no és altra que la de donar importància a un

tema que a la darrera legislatura el Partit Popular es va prendre

a la lleugera, governant per als interessos d’uns quants, els

constructors i els hoteleres, i sense prendre’s seriosament el mal

que estava fent al territori balear, tan fràgil i amenaçat.

Esperem la seva resposta, Sr. Conseller, tant a la situació tan

perillosa que ens continuam trobant actualment, i demanem

quines accions concretes estan fent per solucionar el risc de

depredació urbanística que encara assoleixen les nostres illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Té la paraula el representant

del Govern, el Sr. Boned, per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Juan Boned i Roig):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

Sr. Portaveu, miri, jo supòs que, com a nosaltres mateixos, a

vostès aqueixa política que vostè ha descrit molt bé del Partit

Popular la legislatura passada, supòs que no els degué

sorprendre; a nosaltres tampoc. Per això des d’un primer

moment, i ja estant a l’oposició, anunciàrem que en el moment

en què tenguéssim l’oportunitat hauríem de revisar tota aqueixa

situació, totes aqueixes circumstàncies que giren entorn de la

gestió del nostre territori, i per tant, per convicció pròpia en

primer lloc i, en segon lloc, una vegada que es va començar a

parlar i que es varen fer els pactes corresponents de

governabilitat per donar suport al govern que avui tenim, idò

hem de posar-nos a treballar, i així ho vàrem fer des del primer

dia amb la revisió de tota aqueixa situació, des del nostre punt

de vista també inassumible.

Està molt clar que la prioritat que tenim és molt diferent de

la que es tenia la passada legislatura. Hem de buscar el punt

d’atenció a prioritzar l’interès general, i això automàticament

et posa al lloc contrari del que feia el Partit Popular, que és

legislar per prioritzar determinats interessos particulars i

fomentar d’alguna manera l’especulació en el nostre territori,

a pesar de tot el que es venia dient. Com dic, ho vàrem pactar

i així ho haurem de tirar endavant. 

Quina legislació ens hem trobat, Sr. Diputat? Vostè ho ha

descrit abans d’alguna manera. Ens hem trobat una legislació

amb una llei de sòl que pretenia ser el gran marc regulador del

nostre territori. És cert que és la primera llei de sòl aprovada en

aquesta comunitat autònoma, això sí és un mèrit que s’ha de

reconèixer al govern de la passada legislatura, però el seu

contingut deixa molt que desitjar, no tan sols pel mateix

contingut de la Llei del sòl, sinó per la política territorial, que

acaba essent el resultat de determinades aprovacions fetes la

passada legislatura. Vostè n’ha fet referència: no n’hi havia

prou a aprovar aqueixa llei de sòl, perquè aqueixa llei de sòl no

permetia algunes coses que per al Partit Popular són

importants, i d’aquí la necessitat d’entrar, a través de lleis

sectorials, a seguir legislant sobre el nostre territori, i així

efectivament es va fer bàsicament amb la Llei turística i amb la

Llei agrària, dues lleis que no haurien de legislar sobre el

territori, que haurien d’ocupar-se de les àrees específiques de

què tenen la competència, i que anaren molt més enllà; però per

què hi anaren?, perquè a través d’aqueixes normatives

sectorials es quan es va permetre allò que no es varen atrevir a

posar a la Llei de sòl, i allí sí que es fomentaren, en aquestes

sectorials, l’especulació i els interessos particulars front a

l’interès general.
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En aquesta comunitat autònoma, Sr. Diputat, els interessos

particulars per al Partit Popular sempre han estat molt més

importants que l’interès general, per això varen cercar aquest

subterfugi d’intentar donar una imatge diferent, intentant fer

creure que havien canviat front del que era la realitat, que

seguien sent un partit que fomenta l’especulació, un partit que

protegeix determinats interessos particulars i que no està

disposat en cap moment en matèria territorial a defensar

l’interès general.

Nosaltres ens hem proposat revisar i derogar, si és

necessari, les parts més desreguladores d’aquestes lleis

sectorials. I per això la feina que fem en aquests moments és,

d’una manera detallada, identificar tots aquells articles,

disposicions, tots aquells punts d’aquestes normatives sectorials

que afecten en matèria territorial per llevar-los l’efectivitat que

tenen des del punt de vista del perill especulatiu i que ens ha de

permetre amb més temps i amb un temps prudencial, treballar

en el que ha d’acabar sent la definitiva normativa territorial en

aquesta comunitat autònoma. Això ha de permetre a la nostra

conselleria treballar en aquesta nova modificació de la Llei de

sòl existent i ha de permetre a més, a les altres dues conselleries

afectades per aquestes normatives sectorials, que la Conselleria

d’Agricultura i la Conselleria de Turisme, que cadascuna pel

seu costat, treballin en l’adaptació de les seves respectives lleis,

agrícola i turística, per dotar-les d’un contingut coherent, que

allò que necessita el sector agrícola i allò que necessita el

sector turístic, sense necessitat d’anar més enllà d’allò que

correspon.

Hem de cercar la fórmula perquè existeix, ha d’existir un

punt intermedi; és mentida quan se’ns acusa que el el que

volem és paralitzar tot el futur d’aquesta comunitat autònoma;

que volem posar entrebancs a la millora econòmica de la nostra

comunitat autònoma. No és cert, hi ha un punt intermedi que ha

de permetre assegurar, garantir que la nostra principal indústria,

el turisme, tengui un futur real. I això no passa per ser més

permissius, això no passa per fomentar l’especulació, això

passa en primer lloc perquè s’ha d’entendre també per part del

sector, que la protecció del nostre territori és el futur del

turisme d’aquestes illes. El gran tresor que tenen aquestes illes

és precisament el seu territori, el seu paisatge, els seus valors

territorials. I hem de tenir molt clar que, o preservam aquests

valors, o aquest futur, la nostra principal indústria està en perill.

No hem de cercar alternatives o solucions que només serveixin

a curt termini, hem de cercar alternatives que permetin

assegurar-nos la coexistència de les dues necessitats, el

manteniment de la nostra principal indústria a partir de la

protecció del nostre territori. Les dues coses són possibles i

hem de procurar i fer que això sigui una realitat.

Està molt clar, Sr. Diputat, que s’han de fer moltes coses.

Vostè ha fet referència a la iniciativa legislativa popular que va

presentar el GOB en aquest Parlament i que, efectivament, va

ser rebutjada. Jo he tengut l’oportunitat d’estar assegut amb els

representants del GOB i els he traslladat també la nostra

inquietud i la nostra voluntat que no tan sols a una primera

normativa que haurem d’aprovar i que ho farem de forma

imminent, abans que acabi aquest any, sense cap dubte, sinó

que la futura feina que s’ha de fer, a més, a mig termini, en la

modificació de tota la normativa territorial, aquesta iniciativa

legislativa ha de ser la base de la feina. Els vàrem traslladar la

voluntat de conselleria i del Govern de treballar en base a

aquests criteris clars de protecció que representava aquesta

iniciativa legislativa.

Però, a més a més, també tenim molt clar que ni tan sols les

primeres mesures que aprovem, repetesc dins aquest mateix

any, ni les de futur que aprovarem més endavant, que suposaran

ja el nou contingut d’aquesta normativa territorial, ho volem fer

d’una manera aïllada. Hem dit des del primer moment que

volem fer una feina oberta, en colAlaboració amb les

administracions, bàsicament amb els consells insulars. Vull

recordar que els consells insulars, a través dels seus plans

territorials, són aquelles administracions que són les

responsables d’aplicar els criteris bàsics normatius que

s’aprovin en aquest Parlament en matèria territorial. I sense cap

dubte, quan parlam de modificacions, quan parlam de revisions,

hem de comptar amb ells, sense cap dubte. I aquesta és una

feina important i potser això alenteix una mica la voluntat que

tenim que això es faci efectiu el més aviat.

Jo som el primer que m’hauria agradat tenir moltes coses

enllestides, però com que les coses les volem fer bé, no volem

córrer un perill i és que per anar més de pressa del que toca, per

aprovar-ho 15 o 30 dies abans, correm el risc de fer les coses

no exactament com toca, des de tots els punts de vista, turístic,

administratiu, jurídic. I volem presentar una proposta clara,

amb cara i ulls, amb garanties que pugui tirar endavant des del

primer dia, que no tenguem ni correm cap risc de futur amb

això. I d’aquí el fet que a dia d’avui encara no estigui aprovat,

però ja li ho he dit i li ho repetesc, no pateixin per això, perquè

abans d’acabar l’any, sí tendrem les primeres mesures

aprovades. I llavors conjuntament i aquestes primeres mesures,

ho consultarem evidentment amb vostès, abans de fer-ne

pública cap d’elles. I la futura normativa territorial la

treballarem conjuntament, perquè estic segur que vostès i

nosaltres cercam el mateix objectiu per a aquest territori,

defensar l’interès general. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Rèplica per part del Sr. Martínez

per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies per la seva resposta

Sr. Conseller, Sr. Boned. Clar que estam d’acord que s’ha de

fer un esforç en fer la revisió d’aquestes lleis, entenem que és

molt, molt complicat, que hi ha molts d’aspectes que s’han de

tenir en compte i clar, per suposat com no, comptar amb la

participació no només dels consells insulars, sinó també dels

ajuntaments que també tenen competència en tema urbanístic.

I a més, jo crec que també ho tindran en compte, de comptar

amb la participació de les entitats socials, ecologistes,

turístiques també i econòmiques de totes les illes.

I bé, estem molt preocupats perquè sabem que és ver que ha

passat molt de temps, costa fer aquesta feina, que ja es fa feina,

i estem contents que almenys..., la feina ja estava feta, la que va

presentar la iniciativa legislativa popular del GOB, que bé, en
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una revisió, en un consens entre tots els partits polítics, no

només el nostre, també amb la resta de partits polítics d’aquí de

la cambra, de fer aquesta primera passa endavant, que no és la

darrera ni molt menys, però almenys una primera passa al

començament de la legislatura hauria estat molt bé.

I com no, ha fet referència tant a la Llei agrària i a la Llei

turística, que sí que són molt important i prioritàries. Però no

volem que deixi de costat, no tan sols vostè, sé que hi ha més

conselleries implicades, com la Conselleria de Turisme i la de

Medi Ambient del Sr. Vidal, que hi ha més lleis que es podrien

modificar, revisar o derogar, açò ja és veuria en quins aspectes,

com els que he dit, com la Llei de ports, que bé és una llei que

no és que desregularitzi, però sí que la seva política de

protecció ambiental està molt poc definida. Estaria molt bé que

es pugui definir.

I clar, la Llei del sòl que es va aprovar, sí que és ver que és

la primera Llei del sòl, que és molt important, però sí és ver que

s’ha de completar amb aquests articles que estan dins aquestes

lleis sectorials, de refondre-les dins una llei del sòl, no sé com

es farà des de la conselleria, però bé, seria que..., que cada

article o cada normativa reguli el que diu la llei. (...) no té cap

sentit i tot, crec que estem d’acord. 

Aquest temps prudencial que vostè ha dit ens agradaria

saber quin seria, si d’aquí a sis mesos, un any... No només...

sabem que els primers mesos ja serà per a finals d’any, que

estem molt contents que sigui ací, però ja molt més, no sé si té

un calendari o més o menys té clar aquest temps quin serà. I

com va -ja que ens ha indicat que sí que estan en converses

amb els consells insulars- si s’ha arribat ja a algun acord o si es

parla de quines coses, o quins aspectes des dels consells

insulars són importants.

Des de Menorca sí que és de veres que ja hi ha el Pla

territorial insular que està en fase de revisió, que també està

dins el pacte del consell insular i crec que també estaria bé

tenir-ho en compte. 

I aquests criteris de protecció que marca la iniciativa

legislativa popular, bé, sí que marca uns criteris generals, però

estaria bé fixar uns criteris no tan sols de protecció sinó de

desenvolupament econòmic que sigui sostenible, tenint en

compte que, bé, hi ha un sector turístic, però també s’han de

tenir en compte altres sectors, no només el turístic, que és el

més important de les Balears, però també s’han de tenir en

compte altres sectors potencials, com els que estem demanant

d’energies renovables, com ha dit abans el diputat Sr. Jarabo,

del nostre grup; en aquest àmbit també s’ha de tenir en compte

que s’hauria de regular.

I, bé, esperam la seva resposta. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Contrarèplica per part del

Govern, per part del Sr. Joan Boned.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Juan Boned i Roig):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, li he dit abans que estam

d’acord amb l’objectiu prioritari, i és la necessitat de fer un

plantejament d’un nou model territorial, molt diferent del que

ens deixaren dins aquesta herència que vàrem rebre de la

passada legislatura.

Vostè a la seva primera intervenció també m’ha fet

referència, m’ha preguntat si hi havia algun tipus de pressió

dels sectors econòmics interessats d’alguna manera a dirigir

aqueixa proposta en matèria de política territorial. Li diré que

no els he rebut; potser és que tampoc no m’he volgut fer ressò

si han existit, perquè crec que hem de treballar clarament i

decididament amb un objectiu que tenim marcat; i li dic una

altra cosa: si fóssim sensibles a aqueixes pressions de sectors

econòmics interessats en el fet que les coses no canviïn perquè

ja els va bé com estan, segur, segur que ja tendríem una

proposta aprovada, segur, però com que no ens deixam

influenciar per aquests sectors, no ens deixam influenciar per

ningú altre i, repetesc, volem fer una feina ben feta en

coordinació amb tots aquells que hi poden estar implicats, i

efectivament he parlat de consells insulars, però els ajuntaments

són una part important també en el present i en el futur de la

gestió territorial, perquè quan parlam de gestió territorial no

hem de tenir en compte únicament i exclusivament el sector

rústic, el sòl rústic en aquestes illes, sinó que també acaba

essent molt important la gestió urbanística que es pugui fer als

nuclis pròpiament urbans.

Vostè abans m’havia parlat també d’algunes qüestions que

creia que eren per a vostè importants, aquests assentaments en

medi rural, que són evidentment polèmics. Nosaltres sempre

hem dit que no ens agradava com s’havia tancat la proposta

amb la regularització d’aquests assentaments, que efectivament

parteixen de situacions absolutament ilAlegals i que sota cap

concepte no s’ha de buscar una fórmula que permeti que se

sentin premiats els que parteixen d’una ilAlegalitat. El mateix

passa amb la legalització que permet l’actual normativa amb

cases en sòl rústic. Totes aqueixes situacions i altres

circumstàncies, com és una més clara protecció d’aquells

territoris que tenen valors molt especials i molt específics i que

des del nostre punt de vista no són suficientment respectats per

qui ha governat aquests darrers quatre anys, i que hem de

recuperar la sensibilitat en aquests punts.

Però, repetesc, totes aqueixes qüestions són les que hem de

treballar, ho farem, ho estam fent ja fa molts de mesos, i

afortunadament estam a la recta final de la primera de les

propostes que hem de presentar i que serà objecte de debat en

aquest parlament.

M’ha parlat vostè de si podia concretar terminis en altres

qüestions. Sí, nosaltres tenim marcat un límit. L’objectiu que

tenim és que a mitjans de 2017 tenguem tot el paquet normatiu

que afecta el territori aprovat i en disposició de ser aplicat

aquest nou criteri. Volem que sigui aqueixa la fita que ens

marquem i amb la qual treballem.

Vostè m’ha parlat d’altres propostes o d’altres lleis, m’ha

tornat a parlar d’aquestes lleis sectorials. Ja li he dit que el que
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hem de fer nosaltres ara en aquest primer moment és identificar

tots aquells articles, totes aquelles disposicions d’aqueixes

sectorials que afecten el territori per treballar en un futur en

elles; i vostè em deia buscar la fórmula perquè tot entorn a un

sol text, és el que intentarem, però tengui en compte una cosa:

que algunes d’aquestes qüestions d’aquestes lleis sectorials

poden ser objecte de revisió i modificació, i per tant una

vegada modificades reconduïdes al nou text de la Llei de sòl,

però algunes altres són clarament inassumibles i directament

han de ser eliminades, per tant aquestes ja no seran

incorporades enlloc, però sense cap dubte estam fent tota la

feina que toca.

I vostè m’ha parlat de la Llei de ports. Jo li puc dir que fruit

del mateix pacte de governabilitat tenim el compromís que ni

aqueixa llei de ports ni cap altra proposta no afectarà, com a

mínim en aquests quatre anys, la llei territorial en el nostre

litoral; tenim un compromís que no hi haurà, perquè no fan

falta, entre altres coses, noves instalAlacions, nous ports en

aquestes illes; això està compromès i això es complirà. 

I parlava també d’energies renovables. Ja ho he dit també

en alguna altra ocasió, avui he tengut l’oportunitat de parlar-ne:

volem fer una política clarament d’eficiència energètica, volem

anar abandonant la dependència de la producció energètica de

combustibles fòssils, volem passar a millorar i incrementar la

dependència d’energies renovables, però volem deixar de fer

brindis al sol; el Govern ha aprovat un impost al sol, nosaltres

volem deixar de fer brindis al sol, i volem fer encara que siguin

petites coses però que siguin efectives i que les puguem anar

notant en el dia a dia, sobretot el ciutadà corrent, el que treballa

i el que necessita i depèn d’aqueixes noves fórmules de

producció energètica també les pugui notar per ell mateix.

Dit tot això no li càpiga dubte que perseguim el mateix

objectiu, que tendrem l’oportunitat de parlar-ne moltes més

vegades en aquest parlament...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, hauria d’anar acabant.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Juan Boned i Roig):

Sí, vaig acabant, Sr. President. La primera ja li dic que

segurament serà..., sense cap dubte serà aprovada abans que

acabi l’any i serà també objecte previ de converses i

negociacions amb vostès mateixos. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned.

III. Moció RGE núm. 9632/15, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei

agrària, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.

7889/15.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon al

debat i votació de la moció RGE núm. 9632/15, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei

agrària, derivat del debat de la InterpelAlació RGE núm.

7889/15.

Correspon la intervenció del Grup Parlamentari Popular, i

per defensar la moció té la paraula el Sr. Gabriel Company per

un temps de deu minuts.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

bé, avui duim una moció que és un poc l’evolució d’aquella

interpelAlació que férem relacionada amb la modificació de la

Llei agrària. No puc evitar referir-me al debat que hi ha hagut

ara, anteriorment, i al que ha dit el conseller Sr. Boned, que

sense cap dubte tendran en compte... o, primer de tot, que faran

una modificació d’aquí a final d’any; avui he pogut assabentar-

me pel Diari d’Eivissa, que supòs que vostè de forma totalment

interessada els ho haurà filtrat, o el seu equip i gabinet, en què

diuen que faran una moratòria..., perquè això sol funcionar així,

vostè ja ho sap, no?, més que ningú, una moratòria a totes les

normes urbanístiques i això vol dir aturar-ho tot. Jo li diria que

tenguessin seny i coneixement, perquè només ens falta això ja

al nostre sector, que venguin foráneos a aturar-nos les poques

inversions que encara hi ha, tal vegada és que vostè, Sr. Boned,

va en connivència amb el conseller d’Agricultura i volen aturar

totes les inversions perquè no té doblers suficients als

pressupost, vull pensar que no és així. Per tant, esperem que no

ens aturi vostè les inversions dins el sector agrari.

I també esper que, com ja ha dit al Grup de Podemos, que

ens faci partícips, que no vagi amb obscurantisme, que d’això

que vostès han estat omplint-se la boca un dia i un altre, de

diàleg, de consens, etcètera, i que brilla per la seva absència...

totalment, idò a veure si d’una vegada per totes es posen les

piles i comencen a practicar-ho, no només a parlar d’aquest

diàleg i d’aquest consens, no només amb nosaltres, sinó també

amb els sectors afectats, perquè parlant de la Llei agrària no

n’hi ha de diàleg ni consens, hi ha una visita que ha hagut de fer

el conseller perquè es va fer l’altre dia una jornada sobre

precisament la possible modificació de la Llei agrària, però no

hi ha res més.

Per tant, avui nosaltres el que feim és dur aquí una moció,

una moció que vol tocar tota una sèrie de punts. I abans d’això

m’agradaria també deixar-los un poquet d’estructura, és a dir,

dins el sector agrari, dins el sector primari, en aquest cas el

sector agrari, està realment estructurat en dos grans blocs: un

primer bloc, que és on vénen les ajudes, on hi ha els doblers, on

hi ha la Política Agrària Comunitària amb un primer pilar i un

segon pilar, i després hi ha un altre bloc que és la Llei agrària,

que són les eines que té el sector, eines destinades a producció,

a inversió, a manteniment de patrimoni, a manteniment de

cultura, etcètera.

Per tot això, nosaltres presentam avui una moció al

Parlament de les Illes Balears que té quatre punts: un que insta

a reconèixer, una vegada més, i van la tira, una vegada més la

multifuncionalitat de l’agricultura i la seva contribució a la

producció d’aliments. Això vol dir que l’agricultura, així com

després de la postguerra mundial i també de la postguerra civil

que vàrem tenir aquí, l’agricultura realment tenia una funció, no

se n’hi demanaven més, una, que era produir aliments

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201509632
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507889
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507889
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suficients, ni tan sols se li demanaven aliments sans com ara,

etcètera, aliments suficients per a la població. Aquesta va ser la

funció que va fer l’agricultura durant moltíssims d’anys fins

que arriba pràcticament a l’any 92 i se li comença a donar un

caire més mediambiental també, més de conservació del

territori.

Per tant, es comença a parlar d’un nou concepte, el nou

concepte de la multifuncionalitat surt a l’any 2000 i parla que

la societat demana a l’agricultura una sèrie de funcions i

aquestes són: producció d’aliments sans, bons i en quantitat

suficient, però després també equilibri del territori, preservació

dels costums, manteniment dels paisatge, etc., i aquest és el

nostre primer punt del contingut.

Un segon punt que diu que el Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de les Illes Balears a defensar l’esperit de la

Llei agrària quant que aquesta persegueix la dignificació dels

pagesos i ramaders de les Illes Balears. I la manera de

dignificar els pagesos és donar-los les oportunitats necessàries

i al cap i a la fi que tenguin les possibilitats de tenir unes rendes

mínimes.

També hem sentit dir moltes vegades i el mateix conseller

ho ha dit una sèrie de vegades, que el que vol és posar tot el

terreny rústic a disposició dels pagesos i això està molt bé, si no

fos perquè per produir aliments no dóna, és a dir, no dóna, i el

que digui el contrari que deixi de fer de pagès de saló i comenci

a produir com fa un pagès normal i corrent, un pagès

professional, que sap perfectament el que ha de fer; necessita

tota una sèrie d’eines, l’agricultura que està enfocada més al

mercat i que no té ajudes de la Unió Europa, aquesta que no té

ajudes, es manté, però es manté a base de tenir tota una sèrie

d’eines, això és l’agricultura per exemple lligada a l’aigua o

lligada a produccions més intensives com l’hortícola.

El punt 3 de la moció parla precisament d’aquestes eines i

insta el Govern a mantenir les eines necessàries dins aquesta

llei per tal que els pagesos i ramaders puguin viure dignament

de la seva professió, el que els deia, que inclogui els elements

necessaris per tenir una agricultura del segle XXI, tot aquell

que vol dir o que vol deixar els pagesos només dins la

producció, dins una de les multifuncions que té ara, l’està

condemnat a abandonar la pagesia, si no ara d’aquí a uns anys.

I això el que farà serà precisament dur-nos a una situació molt

més dolenta de la que tenim a dia d’avui. Donem-los eines,

controlem aquestes eines que és el que fa l’esperit de la Llei

agrària.

Després, el que diu al punt 4 és que el Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears amb la finalitat

d’assumir el màxim diàleg i consens, paraules tan emprades i

tan poc utilitzades de veres dins aquest nou govern, paraules

que s’utilitzen de boqueta, però que a l’hora de la veritat no hi

ha hagut diàleg i molt menys veig que hi haurà consens, -el

conseller Boned se n’ha anat, ara ja l’han deixat tot sol,

conseller, això ja... ja hi tornam a ser com l’altre dia, eh?, el

deixen més tot sol que la una, més encara que a mi, que a mi

em deien vostès que sempre em deixaven tot sol, idò molt més-

...

(Remor de veus)

... jo l’únic que li deman és que vostè faci el que hauria de

fer que és convocar el màxim òrgan de representació que té a

la comunitat autònoma que és el Consell Agrari Interinsular i

debatin allà, abans de treure qualsevol cosa debatin allà què és

el que s’hauria de tocar, què és el que no s’hauria de tocar.

Perquè aquí he sentit gent que parla molt de l’apocalipsi, fa un

any que s’aplica la Llei agrària i jo voldria que vostès em

diguessin on hi ha aquesta apocalipsi, és que si hi és, hi vull ser

amb vostè, anem a veure’ls on hi ha hagut aquest desastre. No

hi és. Tornen parlar de boqueta, vostès llegiren quatre diaris i

quatre cosetes que varen treure a alguna entitat, alguna, que

l’altre dia es queixava que no la deixaven parlar, però és que és

l’única, l’única, que està en contra, tots els altres estaven

pràcticament a favor amb més consens, des del cent per cent al

90% de consens i l’única que va en contra, i vostès s’han deixat

dur per tot això. És a dir, jo quan sent coses del que em diuen

és que, sincerament, salón, salón, vostès no saben què és

realment el sector primari i a mi em preocupa, -no ho dic per

vostè, conseller, ho dic per altra gent que parla aquí-, em

preocupa que puguem entrar en coses que, per desconeixement,

facem mal de bon dies de veres al sector agrari.

Em parlen moltes de vegades..., surten aquí i em parlen

d’habitatges, escolti, és que l’article 91.3 diu que la Llei agrària

no toca res d’habitatges, no els importa, vostès em parlen

després de Llei d’ordenació i l’ús del sòl, etcètera, no ho saben

que només es va fer per tocar el tema urbà? No saben que es va

deixar el tema rústic? No saben que hi ha una normativa del sòl

rústic que és la 6/97, modificada per la 6/99? Idò això ja

existeix, només va tocar sòl urbà -i es va dir moltes vegades- i

va tocar la Llei de disciplina urbanística, que és on tenim el

problema, és el que els vaig dir l’altre dia: amb aquest bolígraf

no... és per escriure, però si li ho fic dins un ull li farà mal, per

tant, no l’empraré per el que toca, però si l’empr pel que toca

aquesta llei agrària, segur que té coses molt bones, i qui no

l’empri pel que toca, escoltin, l’agafin i el castiguin,

inspeccionin, això és el que s’ha de fer. També li ho deia també

l’altre dia, però, home!, tancarà... aquí hi ha algú que tancaria

tots els caçadors d’aquesta comunitat autònoma i se’n van a

caçar, però és que si un caçador agafa una escopeta i se’n va a

pegar tirs per dins Ciutat a algú, lògicament no aturarem tots els

altres caçadors, conseller, o un perquè faci l’ase amb el cotxe

i causi accidents, no tancarem totes les carreteres.

Aquesta llei agrària parla de recuperar el patrimoni rural i

aquí és on, a vostès, també els patina molt l’embragatge. A

l’article 93.d), a l’article 103.2, etcètera, diu “fomentar la

reutilització, la recuperació i la millora de les edificacions, les

construccions i les instalAlacions existents vinculades a una

explotació agrària”. Quin problema teniu? Que és que vos

estimau més vaqueries que cauen i s’esbuquen? No vos estimau

més veure aquestes instalAlacions, que abans es destinaven a

vaqueries, que es puguin destinar ara a altre activitats agràries

vinculades amb l’explotació de les finques? Quin problema

tenim amb això? Què un fa el que no toca? N’hi ha molts que

han fet el que no tocava fins ara.

Els problemes que tenim avui dia d’habitatges d’aquestes de

què parlava fa una estona no és d’avui, és que no es va aplicar

la disciplina urbanística quan tocava, l’haguessin aplicada la

disciplina, tots els que en passaren. I ningú -com va dir el Bon

Jesús fa molts d’anys- està lliure de pecat aquí, eh?, no hi ha
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cap grup polític que estigui lliure de pecat. I els que no han

governat, els que estan lliure pecat és que són uns covards i no

volen entrar al Govern, s’estimen més estar darrere la barrera,

veure els bous d’enfora com un grup dels que hi ha aquí dins,

així fa bon estar i fa bon piular, ningú no sap si és lladre fins

que no té els doblers damunt la taula i els toca. I n’hi ha que no

hi volen ser, volen ser enfora per si de cas, no?

Per tant, aquesta llei agrària, crec que el que vol és

prioritzar les coses que ja tenim. 

Les activitats complementàries només es poden fer a

edificacions existents, no se’n pot fer cap de nova amb aquestes

activitats agroturístiques. Per tant, tornam al mateix, volem

veure les coses a terra o les volem utilitzar.

Després, hi ha una cosa que em preocupa moltíssim, que

l’altre dia almanco vaig poder escoltar a la representant del

Grup MÉS, que semblava que posava seny a les coses, avui no

hi és, però a una xerrada que tenguérem amb el conseller... -ah!,

sí, és allà darrera-, idò, va reconèixer que el Decret 147 el féreu

vosaltres, des del Grup PSM en aquells moments. Per tant, el

147 l’hem elevat tal qual a la llei, ha funcionat durant dotze

anys i ha funcionat correctament i tampoc no s’han fet

desastres. És que no se n’hi poden fer, quan un realment

exprimeix el que diu xoca amb una banda o amb una altra, el

problema és que aquí hi ha gent que voldria utilitzar aquesta

llei per a altres coses que no corresponen, i aquí és on hem de

ser nosaltres, aquí on ha de ser tothom, el Govern, etcètera,

dient això no es pot fer, això tampoc, i la llei ho diu i no permet

fer segons què.

Per tant, jo esper que avui aprovem aquesta moció perquè

els quatre punts que diu crec que són totalment lògics, els hem

posat perquè puguem estar-hi tots d’acord i que el sector

agrari...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, hauria d’anar acabant.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

... -vaig acabant, moltes gràcies-,... i perquè el sector agrari

pugui veure que efectivament hi ha unanimitat al seu voltant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Intervenció del Grup

Parlamentari Socialista per defensar l’esmena RGE núm.

10009/15 i fixar la posició, té la paraula el Sr. Damià Borràs

per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President, vicepresident, senyores i senyors

diputats. Si hi ha una cosa que un pagès no faria mai és fer

trampes amb les paraules, sobretot quan parla de la terra, tant

si és propietari com si és mitger, cap pagès no és amic de les

paraules amb doblec. 

Tothom està d’acord amb la contribució de l’agricultura,

cometes, “a la producció d’aliments per a la societat”. Hi ha

algú que dubti que en l’origen de les verdures, la carn, l’oli i el

pa que avui dinarem hi ha un pagès? I tant de bo que aquest

pagès sigui d’aquí. Hi ha algú que qüestioni que rere el vi que

beurem hi ha un pagès? Hi ha algú que discuteixi el paper dels

pagesos i les pageses en el, cometes, “manteniment del

paisatge”? Pot pensar algú ni que sigui un urbanita, que en diu

el Sr. Company, pot creure algú que el paisatge del qual vivim,

perquè vivim del paisatge i no dels hotels, seria com és la

intervenció en el llarg dels segles de la gent del camp? I no

només el paisatges sinó la terra, la salut ambiental física de les

nostres illes, de la fauna i de la nostra pròpia salut. El paisatge

no és més allò que veim, l’epidermis del magnífic organisme

que ens dóna vida. L’agricultura és essencial per preservar,

cometes, “l’equilibri del territori”.

També estarem d’acord tots amb el paper que ha jugat la

pagesia en, més cometes, “la preservació dels costums i de

bona part de la nostra cultura”. Hi estarem d’acord que

l’agricultura juga un paper multifuncional, ho ha explicat molt

bé el Sr. Company, si estam d’acord amb tot açò, qui no hi pot

estar?, compartirem el punt 1 de la moció, la literalitat del punt

1 de la moció. Hi estarem d’acord, per més que el Sr. Company

digui, despectivament, que defensam una pagesia

d’espardenyes de roda d’auto i calçons amb bufes; es tracta de

fer creure que només la defensa ell la gent del camp, el camp és

meu, el camp som jo. Foráneos ens ha dit avui, no sé si perquè

el conseller de Territori és eivissenc, potser aquest és un dels

problemes de les lleis del Sr. Company, que té una visió molt

mallorquina, terriblement mallorquina, excloent de les altres

illes, possiblement el problema és aquest, o igual ha dit

foráneos per xarnegos, no ho sé, ell ens ho podrà aclarir.

Si hi ha una cosa que un pagès sap mesurar millor que el sòl

i el blat, Sr. Company, són les paraules. Qui pot estar en

desacord amb la, cometes, “dignificació dels pagesos i

ramaders”? Si, com afirma la moció, l’esperit de la Llei agrària

és la defensa d’aquesta dignificació, qui s’oposarà a aquest

esperit? Sempre que aquest esperit sigui de la noble matèria

amb la qual es fa l’esperit de vi, l’esperit de les herbes i del gin,

sempre que l’esperit no sigui esperit de cremar. Més cometes,

“el sector agrari és estratègic”, un concepte urbanita

l’estratègia. Els pagesos sempre han acabat patint les

estratègies i els estrategues, des de les primeres guerres a les

darreres especulacions.

Tots volem també que els pagesos tenguin i mantenguin a

la Llei agrària les eines necessàries, cometes, “per tal que els

pagesos i ramaders puguin viure dignament de la seva

professió”. Vol algú d’aquesta sala que la llei deixi d’incloure,

cometes, “els elements necessaris per assegurar el futur de

l’agricultura a les Illes Balears moderna i adaptar-la al segle

XXI”? Ningú no pot estar-hi en contra de tot açò. 

A hores d’ara, però la Llei agrària va coixa, necessita de la

crossa d’un bon reglament a favor de la formació, la innovació

i les tecnologies de la informació i del coneixement; de

l’artesania vinculada a l’activitat agrària; de les feines renda

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2015010009
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complementària de conservació paisatgística i ambiental, tenim

l’exemple del contracte agrari menorquí, així com del banc de

terres i de llavors a les finques públiques; a favor també de les

energies renovables i dels usos i consum responsable dels

recursos sinergètics i de l’aigua; de l’aprofitament dels recursos

forestals sobre el compostatge agrícola i la gestió de residus i

els purins. 

Hem d’arreglar la reglamentació a mitges també a favor de

la formació integral dels joves i sobre el paper de la dona al

camp. El fet de fer net hotels no pot seguir sent una activitat a

més a més, un complement de la renda agrària familiar que

aporta la dona, la renda no dóna prou, és més, la conciliació de

la vida familiar i laboral també ha d’arribar al camp.

Qualsevol llei sense un reglament està mancada, vés per on,

l’únic apartat de la llei que el Sr. Company va reglamentar

varen ser els agroturismes, decret de 22 de maig d’enguany,

últim dia de campanya electoral. Deixa’m-ho en curiós, no

juguem amb les paraules, la franquesa que s’atribueix a la gent

del camp no fa amic amb les segones intencions. Estam d’acord

amb la literalitat del punt 3. 

Punt 4. No reiteram tots fins avorrir les Cariàtides que

volem assolir el màxim diàleg i consens? No reclamam sempre

la mateixa participació? A vegades hem vist participar 100.000

persones en contra d’una llei, contra un decret llei, i no li ha fet

cas ningú. Per poder participar, però, primer s’ha de conèixer,

tenir la informació, el Govern proposa, els sectors parlen i

aporten des del seu propi consens i els grups polítics, el

Parlament, disposa. Un pagès no passaria mai l’arada davant el

bou, convé que nosaltres tampoc. 

Ningú no s’oposa que s’escolti el sector, ben el contrari,

s’ha de respectar, és a dir, s’ha de mostrar respecte i s’ha de

tenir consideració per les aportacions i els interessos del sector

agrari, com saben de respectar l’interès general, aquest

concepte d’habitud tan perjudicat. I s’han de considerar i

respectar les competències municipals i la facultat de cada illa,

del seu consell, d’ordenar l’activitat econòmica i territori, fins

i tot les illes foranies, amb els paraigües cohesió i coherència

del Govern i amb l’última paraula legislativa del Parlament.

Per açò, esmenam el quart punt. Si no s’accepta l’esmena,

llavors no em vulguin fer dir, perquè no ho deim, que no volem

que respecti la voluntat del sector. Açò que volem, allò que

volem és que es respectin, també, les competències

d’ajuntaments i consells i que s’escolti, també, els principals

agents econòmics i socials. Que ningú no faci passar bou per

bèstia grossa, els interessos del sector agrari són, ho són,

compatibles amb l’interès general. Una altra cosa són els

interessos de la gent que no viu del camp sinó a costa del camp,

del territori. Ara, si defensam els interessos només de la gent

del camp ens entendrem.

Una llei agrària no pot ser una llei d’amnistia ni de punt

final, açò va en contra de la gent que ho ha fet bé i va en contra

del camp i de la gent del camp, del territori, del paisatge i de

l’activitat agrària. Haver de portar solucions, que és necessari,

a fets consumats i reversibles no pot implicar afavorir, enriquir,

capitalitzar qui ho ha fet malament davant qui ho ha fet bé.

Estam d’acord amb la presumpció d’innocència, però la Llei

agrària i la Llei del sòl són, figura que són, d’una candidesa

increïble, és a dir, que no hi ha qui s’ho cregui.

Se sol dir que els pagesos malfien de la gent de ciutat, que

desconfien dels urbanites, que en diu el Sr. Company, urbanita

ve massa vegades del verb urbanitzar i tots sabem què vol dir

aquest verb quan parlam del camp, casetes d’eines amb jacuzzi,

magatzems rurals que esdevenen centres comercials, tafones

convertides en restaurants typical, nuclis rurals que creixen

com a bolets. No es tracta d’urbanisme, cosa d’urbanites, sinó

d’ordenar el territori. Al camp el sòl rústic ha de ser per a les

activitats agràries, ramaderes i forestals i per a aquelles

activitats que ajudin a arrodonir, complementar la renda

agrària, que ha de ser la renda principal i necessària, rendes que

complementin, transformació de productes agraris, venda a la

menuda, comercialització cara a cara, gestió i aprofitament de

boscos, la biomassa... ara, l’activitat turística reglada allà on

correspon, a la Llei de turisme. Rendes que complementin i no

rendes que suplantin, ni en començar ni després d’un termini de

cobertura, no val allò de demà seré pagès, demà passat ja no.

Les activitats industrials no agràries han d’anar al sòl

industrial, cada activitat on correspongui, d’acord amb les

DOT, les lleis generals d’ordenació, les DOT que hi havia, les

lleis generals d’ordenació i els plans territorials. Les lleis

sectorials han de regular i ordenar el sector que correspon i

l’ordenació del territori ha d’anar a les lleis generals

d’ordenació. Si perdem la visió general de conjunt del territori,

del sòl rústic, qui hi sortirà perdent seran el territori i l’activitat

agrària. 

El pagès ha de poder fer la seva activitat on ho ha fet

sempre, ara, tot allò que no són pròpiament usos agraris, que no

són ni activitat agrària ni cap de les activitats que en són de

manera coherent complementàries, és a dir, aquelles activitats

que també es consideri per llei que es poden fer en sòl rústic i

que no són usos agraris, que res no tenen a veure, per tant, amb

la vida i la feina del pagès s’han de regular de manera condreta

des de la norma general d’ordenació, d’acord amb criteris i

qualificacions establertes per llei i d’acord amb els

ajuntaments. 

L’activitat agrària l’hem d’afavorir sempre i les activitats

complementàries, fora d’açò el sòl rústic no pot ser tot igual, és

necessari que l’ordenem dins la norma general amb criteris

agraris. La legislació territorial ha de ser permeable a la realitat

agrària, el camp, el sòl rústic ha de ser vist també a la llei amb

els ulls del pagès, però no al revés. Les lleis territorials han de

ser permeables a les necessitats del món agrari, però no un

sedàs d’una malla tan ampla que s’hi coli la predació urbanita.

Escampi qui vulgui. 

Els cavalls menjaran el farratge, el mateix farratge i

naixeran i es criaran en el mateix lloc, a la mateixa possessió,

tant si és camp de polo, la bandera d’aquesta llei, s’ha fet a un

ANEI o allà on l’ajuntament i el consell han decidit que convé

oferir les activitats esportives. Açò sí, i hem de fer que la

tramitació sigui àgil i simple, senzilla.

La defensa de l’interès general no vol dir restablir la

declaració d’interès general per a les activitats agràries ni per

a les complementàries, ni per a les instalAlacions i els



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 19 / 9 de desembre de 2015 845

 

abastiments, vol dir regular els usos del sòl, sense entrebancs

ni paperassa, sense tràmits que s’eternitzin ni autoritzacions

capricioses, sense contradiccions com les que hi ha ara entre les

Lleis de turisme i l’agrària, ja ho sabem, qui hi surt guanyant

amb les escletxes legals quan no està clara la delimitació entre

l’ús i l’abús del sòl, i no és mai el pagès qui hi surt guanyant.

Tothom ha de saber a què s’ha d’atendre i s’ha d’atendre a

tothom ràpid, prest i bé, i per igual, sense interpretacions

subjectives, sense arbitrarietats tècniques, els corralets del Sr.

Company, ni polítiques tampoc del Sr. Company; ni corralets

de funcionaris ni el dit selectiu del conseller totpoderós. Norma

clara, com l’aigua de pluja, interpretació reglada i transparent,

amb un reglament que defensi, fomenti i protegeixi l’activitat

agrària, des de la modernitat i la sostenibilitat a favor de la

prosperitat de la gent del camp, tot garantint el futur de

l’agricultura, la ramaderia, les indústries de transformació,

agroindústria i el comerç dels productes del camp i de la salut,

és clar, i el benestar de tothom. Amb eines i instruments del

segle XXI, sense cap dubte, i amb l’esperit de preservar el

patrimoni natural i etnològic que ha construït per a benefici de

tots i de totes amb un esforç de segles la gent del camp, amb

interpretacions foranes es o de gent d’aquí, la gent del camp al

final és qui n’ha de sortir ben parada de la modificació

d’aquesta llei.

Gràcies, presidenta.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar, del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, per defensar l’esmena RGE

núm. 10009/15 i fixar la posició.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors. La Llei agrària

aprovada pel Partit Popular fa un any, és àmplia i extensa,

encara que, segon el nostre grup, MÉS per Mallorca, tal com ja

es va expressar en aquesta mateixa cambra fa un any,

consideram que hauria de fer més incidència en moltes

qüestions, com són, per exemple, la recerca, el

desenvolupament i la innovació com a instrument essencial per

a la sostenibilitat de l’activitat agrària primària i de la primera

i segona transformació; o foment del corporativisme com a

element de cohesió i de treball digne. Actualment, ni tan sols es

disposa d’un conveni colAlectiu de treballadors a compte de

tercers del sector agrari, que també sofreixen una greu

precarització de la seva feina.

Suport també, i priorització, de l’agricultura ecològica, com

a subsector lligat a la sostenibilitat ambiental de la Llei, amb

expansió i de qualitat del producte.

Tracte diferenciat també a les explotacions familiars, per tal

de potenciar l’estabilitat del treball i l’experiència.

Totes aquestes propostes, entre d’altres, es varen proposar

per ampliar l’abast d’aquesta llei, però el Partit Popular no en

va fer cas. En total, 80 esmenes presentades per MÉS per

Mallorca al projecte de llei, les quals feien incidència en les

propostes esmentades o similars i en altres aspectes que avui

també són presents aquí, com són les exoneracions de la

normativa urbanística, que la converteixen en una llei molt

permissiva territorialment, diríem que massa permissiva

territorialment; la supressió de l’autonomia competencial

institucional dels consells i dels ajuntaments, la qual cosa

condueix a imposicions i a obligacions que passen per damunt

de les singularitats territorials del nostre arxipèlag, això no ho

podem consentir ni pot continuar endavant.

Una altra cosa, la inseguretat jurídica que crea, tant

competencial com de duplicitats, i tractes discriminatoris amb

activitats similars.

El risc futur de substituir les activitats agràries, prioritzant

de forma excessiva i extensiva les ara anomenades o les que

vostè anomena complementàries agràries, que són, en realitat,

complementàries turístiques, com per exemple els agroturismes,

que ja es va reconèixer en aquesta jornada que mencionava el

Sr. Company, que ni tan sols actualment en els agroturismes es

demana, en molts casos, informe de la seva activitat agrària.

I en darrer lloc, volia afegir la necessitat d’agilitar també,

que la necessitat d’agilitar els processos administratius i la

burocràcia, que és una exigència ciutadana en aquest sector,

però també a molts d’altres àmbits i de la qual l’administració

no en pot defugir i que ha de ser una prioritat d’aquest nou

govern, tampoc no pot ser una excusa per suprimir la majoria

de tràmits administratius, sense garanties mínimes de

preservació, per exemple, del territori protegit. És cert que

l’activitat agrària és la natural en el sòl rústic, aquí hi estam

d’acord, però la majoria de les activitats complementàries que

contempla la llei no ho són i no es poden posar al mateix nivell

com fa la llei.

MÉS per Mallorca ja es va manifestar expressament a favor

de gran part de la llei, va votar a favor 102 articles de 179,

considerant que l’anàlisi i la diagnosi del sector era l’adequada,

però que no totes les mesures previstes es consideraven les més

adients, com es reflecteix en les 80 esmenes que he mencionat

abans i la votació en contra de 77 articles de la llei, pels motius

exposats abans.

En qualsevol cas, avui som aquí per tractar el contingut de

la seva moció i m’agradaria analitzar-la punt per punt. El

primer punt, reconèixer la multifuncionalitat de l’agricultura i

la seva contribució a la producció d’aliments per a la societat,

el manteniment del paisatge, l’equilibri del territori i la

preservació dels costums i la bona part de la nostra cultura.

Evidentment, Sr. Company, hi estam d’acord, li diria més,

sembla que ho ha agafat del nostre programa, clar que li

votarem a favor.

(Remor de veus)

Vull destacar, però, l’equilibri del territori, que crec

essencial en aquest debat. Consideram que l’administració no

pot defugir de l’obligació de vetllar per la seva protecció i

l’equilibri del nostre escàs territori, que és el que fa la llei

actual en molts casos. A la vegada, em sorprèn que dins la llista

de multifuncionalitat que ens ha exposat a la seva moció, no
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anomeni la que la llei actual impulsa amb més força, com és la

de convertir el sector agrari en una oferta complementària més

del sector turístic, i vincular la seva dependència d’aquest

sector.

L’exdirector d’Ordenació del Territori ja ens va dir en

aquestes jornades que vostè ha mencionat, que varen

organitzar, que precisament quan se li va demanar per què no

se’ls havien anomenat agroestades a les estades en llocs agràris,

que havien decidit anomenar-les agroturismes precisament

perquè entrassin dins les campanyes i els paquets turístics com

fan els agroturismes. Per tant, és molt clara quina era la

intenció primària d’aquesta posició de les agroestades o estades

dins el món agrari, que vostès tenen com a prioritat.

Per tant, punt dos, defensar l’esperit de la Llei agrària quant

que aquesta persegueix la dignificació dels pagesos i ramaders

de les Illes Balears. Quasi també li podria dir el mateix que

abans, afegiria que el nostre grup va votar a favor dels articles

de la llei que fan ressò sobretot, però, no el que vostè anomena

esperit, nosaltres ens guiam per objectius, l’article 6 parla dels

objectius, aquí sí que hi podem estar d’acord. Nosaltres

votarem a favor, entenem que quan vostè parla d’esperit, que

supòs que li agrada més aquesta concepció religiosa, nosaltres

parlarem d’objectius, i per tant entenem que amb la majoria

d’objectius de l’article 6 el nostre grup hi està d’acord, encara

que després la lletra i les mesures concretes que vostès varen

desenvolupar amb moltes no hi estam d’acord.

Punt tres, contestar que el sector agrari és estratègic a la

nostra comunitat i que per tant que si es modifica la llei

mantengui les eines necessàries, etcètera. Estigui tranquil, MÉS

per Mallorca i el Govern actual consideren el sector primari

com a sector estratègic i el volen reconèixer com a tal al màxim

nivell i a tots els seus programes és una prioritat. El Govern ja

ho ha explicat, el conseller, a diversos fòrums, i també reconeix

el sector agrari com a un sector estratègic amb component però

econòmic, territorial i mediambiental.

Tenint en compte que l’agricultura i la ramaderia pateixen

una forta crisi a les Illes Balears i que la situació és greu, s’ha

proposat du a terme actuacions d’impuls urgent de forma

planificada i multidepartamental. Pot estar segur que totes les

actuacions encaminades a la modernització, innovació i

adequació de les activitats agràries i ramaderes, així com a les

primeres i segones transformacions, són objectius prioritaris

d’aquest nou Govern. Per tant, reconeixem el sector agrari com

a estratègic i volem la seva modernització, per això estar clar

que li votarem a favor.

El punt quatre, el Govern, amb la finalitat d’acollir el

màxim diàleg i consens, com diu la seva moció; en aquest punt,

Sr. Company, el nostre grup, juntament amb el Partit Socialista

i MÉS per Menorca, li hem presentat una moció; aquesta moció

el que diu és que també es tenguin en compte altres entitats i

altres àmbits sectorials que també es veuen implicats en aquesta

llei, i que vostès fins ara no han tengut en cap moment en

compte.

La modificació de la Llei agrària ha de tenir en compte el

sector agrari, però també els altres sectors socials i vinculats al

món agrari, a l’activitat econòmica, a la preservació del

territori, al medi ambient i a la planificació territorial. No ens

podem conformar, com varen fer vostès, a fer lleis sectorials

com si fossin parcelAles estanc de la societat, sense tenir en

compte que de forma directa o indirecta un sector té

repercussions a un altre sector o àmbit social que cal tenir en

compte i valorar. Per exemple, fer una reforma laboral, com va

fer el Partit Popular de l’Estat, només tenint en compte el sector

empresarial i deixant la protecció dels treballadors en règim de

precarietat, ha perjudicat greument la situació social i ha

agreujat les situacions de desigualtat i pobresa.

Així mateix, la seva negativa a fer un pla sectorial

d’equipaments comercials, que s’ha parlat, ha perjudicat

greument la situació dels petits comerciants.

La Llei turística ha afavorit de forma desorbitada les grans

companyies hoteleres, en detriment de les petites i mitjanes

empreses de restauració i comerç de l’oferta complementària,

així com crear situacions de permissivitat discriminatòria pel

que fa a l’ocupació del territori. Per tant, no podem sectors

estanc com vostè vol pretendre i només afavorir-ne un sense

tenir en compte les repercussions.

Per tot això li plantejam aquesta esmena, perquè tenguin en

compte altres repercussions econòmiques, mediambientals i

urbanístiques. MÉS per Mallorca vol que el sector agrari es faci

fort i sostenible, prioritàriament per si mateix, que no només

sigui un annex o un apèndix del sector turístic. L’activitat

turística ha de ser complementària, no a la inversa, com pretén

aquesta llei.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca, per defensar l’esmena RGE núm. 10009/15

i fixar la posició.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Company, jo li

seré molt sincer i em sinceraré amb vostè, parafrasejant la seva

pròpia expressió, jo som dels que ni tan sols he plantat una

tomatiguera dins un cossiol. Intentaré no caure en la vanitat idò

de pontificar en aquesta matèria, però pens que cap de nosaltres

no hauria de caure tampoc en la vehemència o la vanitat de

pensar que pel fet que entenem en la matèria la nostra visió és

l’única viable o correcta, perquè la matèria agrària, com

qualsevol altra, és susceptible de diverses visions ideològiques

i per tant susceptible de diversos programes polítics.

Anant al text de la seva moció, nosaltres estam d’acord a

cercar el màxim consens a l’hora de posar en pràctica els

compromisos que els partits que governem hem adquirit amb la

ciutadania, cercar el màxim consens, d’una banda, però

acomplir els compromisos que tenim amb la ciutadania, per una

altra. Per tant, estam d’acord a cercar el consens amb el sector.

Però com li deia, també hem de tenir clar que no hi ha una

única manera d’entendre el camp.
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Vostè em fa l’efecte que aplica una mena de pensament únic

en matèria agrícola, darrera el seu discurs, em va semblar

endevinar a mi l’altre dia, en el debat de la interpelAlació, el

següent missatge: jo conec el camp, sé què s’ha de fer i els que

diguin el contrari són pagesos de saló.

Precisament, en canvi, i tal com deia jo en el preàmbul de

la llei es diu, i obro cometes: “La llei fixa una opció política

determinada a favor del sector primari en sòl rústic com a

activitat pròpia d’aquesta classe de sòl i amb preferència davant

d’altres usos. És a dir, una opció política determinada, per tant

la llei proclama unes determinades apostes polítiques. La

pregunta seria: és coherent amb aquesta proclama la llei?

Realment aquesta llei considera l’activitat primària com a

pròpia del sòl rústic? Vostè em contestarà que sí, lògicament,

jo també ho pens. Però considera, per tant, que les activitats

secundàries i terciàries són impròpies del sòl rústic? Que seria

el coherent.

Activitat pròpia d’aquesta classe de sòl, diu el preàmbul de

la llei, fixi-s’hi, activitat pròpia, quan de fet aquesta llei el

caràcter més innovador que presenta és el de regular el

desenvolupament d’altres activitats que no es poden considerar

de cap manera dins el sector primari. Com li deia, hi ha

possibles visions diferents sobre el que hagi de ser el camp i

sobre com s’hagi d’afavorir l’activitat agrícola; per exemple, no

qualsevol activitat agrícola i ramadera per se és beneficiosa per

al medi ambient i, per tant, és respectuosa amb el sòl rústic, no

parlem ja de segons quines activitats complementàries.

I açò és obvi que és així, vostè sap que l’activitat agrícola

pot tenir un impacte molt negatiu per al medi ambient i per tant

per la sostenibilitat de la mateixa activitat agrícola, per tant no

podem quedar-nos amb una simple declaració de principis de

suport al sector agrari i pensar que tots estam d’acord; que si

tots estam d’acord a donar suport al sector agrari, tots hem

d’estar d’acord amb aquesta llei i amb tots i cadascun dels seus

punts, amb tots els aspectes de la llei. I això li ho dic perquè

entengui que un govern no pot delegar en el sector la regulació

d’un determinat àmbit d’activitat.

És diferent fer una llei perquè el sòl rústic generi majors

rendes que fer una llei perquè l’activitat agrària, ramadera i

forestal generi majors rendes. M’explic? Una cosa és fer una

llei per afavorir que incrementin les rendes de l’activitat

agrícola, hi podem estar d’acord, i una altra molt diferent és fer

una llei per afavorir que incrementin les rendes per la simple

tinença de sòl rústic i al marge de l’activitat agrària. També hi

podem estar d’acord, però potser no és la finalitat d’una llei

agrària.

A nosaltres, sincerament, ens agradaria una llei que generés

els ressorts perquè els pagesos puguin viure dignament per fer

de pagès i no per fer altres feines. En la llei s’insisteix que les

activitats complementàries, fixi-s’hi aquí, quan es defineix

genèricament activitat complementària, “es duen a terme en i

han d’estar vinculades a l’explotació”, a l’explotació agrària, i

no pas vinculada a l’activitat agrícola.

Jo, perdoni’m, però ja li he dit que no he plantat mai cap

tomatiguera, però sí que m’he llegit moltes lleis i em fixo en

aquests detalls, són detalls en els quals es fixa un pagès de

cossiol, podríem dir, com és el meu cas. Per què a l’article 5 es

formula i es defineix el concepte d’activitat vinculada, i diu que

“depengui de l’explotació agrària mateixa i que no es pugui dur

a terme de manera independent de l’explotació”, que depengui

de l’explotació agrària mateixa, que depengui de l’explotació,

i que no es pugui a terme de manera independent de

l’explotació. A nosaltres aquest ens sembla un bon criteri,

creiem que qualsevol activitat complementària hauria de tenir

aquest caràcter. Sí, però, malauradament, en canvi, la llei

prefereix usar i abusar d’un concepte definit d’una forma i amb

uns paràmetres molt més amplis, com és el d’activitats

relacionades amb la destinació o la naturalesa de les finques.

També són conceptes recercats, eh!, que, com li deia, no és un

concepte tan exigent com l’anterior.

Perquè si no anem al concepte aquest més restrictiu

d ’ac t ivi ta t  v inculada, ja  no par lam d’activi ta ts

complementàries, sinó, com deia bé el conseller, replicant a la

seva interpelAlació de l’altre dia, es tracta d’activitats

alternatives. I nosaltres, ho repetesc, volem que els pagesos, els

agricultors puguin guanyar-se la vida fent de pagesos, no fent

altres coses.

No qualsevol activitat impulsada per titulars d’explotacions

agrícoles reverteix necessàriament a favor del pagès, aquí hem

de distingir el titular de l’explotació agrícola amb el pagès, i

per tant a favor de la millora de les seves rendes i de les seves

condicions de vida. Potser aquest, ho reconec, és un problema

específic de la meva illa, on, com vostè sap, la titularitat en

moltes ocasions recau en una societat rural, sense personalitat

jurídica, formada pel propietari i el pagès.

En el nostre cas, per garantir que s’assoleixen els objectius

que proclama la llei, tal vegada caldria incloure una regulació

específica del contracte de societat rural menorquina, que

garantís la participació de l’agricultor en totes les rendes, totes,

que genera la finca. Perquè si no podem acabar causant

molèsties al pagès, i a l’activitat agrícola, sense cap

compensació.

En fi, com vostè sap perfectament, aquest govern té el

compromís de modificar la Llei agrària per eliminar o per

matisar els aspectes que posen en risc la sostenibilitat del medi

ambient i el sòl rústic.

Lògicament, el nostre grup donarà suport a aquesta

modificació sempre que vagi en la línia dels paràmetres que he

exposat en aquesta intervenció. I per tant també, i en

congruència amb tot el que he dit, votarem a favor de la seva

moció, sempre que accepti, és clar, l’esmena que li hem

presentat, perquè, naturalment, la capacitat legislativa no es pot

sotmetre a l’autorització prèvia de cap grup o de cap sector.

Opinió, debat, consens, acostar postures diferents sí,

autorització prèvia, com vostè comprendrà, no.

Per aquest motiu hem presentat l’esmena al punt 4. Moltes

gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Fixació de posicions dels grups que no han presentat

esmenes. Té la paraula el Sr. Carlos Saura, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats i

diputades, treballadores i treballadors del Parlament. Aquí som

una vegada més, a instància del Partit Popular, aquest partit que

no es vol parèixer a si mateix darrerament, que es posa un

cercle al seu logo i que copia el color de la nostra acreditació...

(Remor de veus)

... i que no atura de presentar proposicions no de llei,

mocions, interpelAlacions, sobre coses que abans ja tal... no?

Encara no els he vist presentar cap llei ni cap proposta que de

veritat tengui influència en la vida de la gent, que pugui canviar

la situació tan complicada que viuen milers de ciutadans i

ciutadanes a les nostres illes. Avui de fet han copiat una

pregunta nostra també. Però bé, està bé que, per una vegada,

amb aquesta moció sí que vulguin parèixer-se a si mateixos i

continuar amb la llei que vostès havien proposat i que havien

aprovat la passada legislatura.

En què ens han ajudat totes aquestes proposicions no de llei,

totes aquestes no lleis, totes aquestes mocions? Jo pensava que

aquesta era la cambra legislativa, no la cambra no legislativa,

per què no ho varen fer quan governaven? ImagÍn que és

perquè, en realitat, els importa poc canviar la vida de la gent i

utilitzen el Parlament com a eina de propaganda i mentre tant

no ens deixen treballar a la resta.

(Remor de veus)

Mirin, nosaltres hem presentat...

(Remor de veus)

-sí, sí, sí-, nosaltres hem presentat avui aquí la nostra

primera interpelAlació perquè creim que la tasca de control al

Govern és essencial, però la tasca de control de veritat, no

utilitzar el Parlament com una eina de propaganda. I hem fet

aquesta interpelAlació perquè ens sembla que la conselleria a la

qual interpelAlàvem, no feia el treball necessari per acabar, per

exemple, bé, el tema del territori és el que s’ha tocat, però

tampoc no ens agrada la política que es fa en temes de pobresa

energètica, esperam què s’ha de fer i encara la gent aquest

hivern ha de passar fred...

(Remor de veus)

Bé, pas a la Llei agrària. Sr. Company, jo sé que no li

agradarà que jo parli d’agricultura, perquè diu que aquí hi ha

gent que no té ni idea d’agricultura, ...

(Més remor de veus)

...perquè diu que, clar, bé, jo li puc dir la veritat, jo no sé

molt d’agricultura, tampoc no he plantat una tomatiguera, però

sí sé de decència i no em falta ser un expert, ja sabem on ens

han portat els experts que duen tant de temps entre aquestes

parets. Però sí que li puc assegurar una cosa, no em fa falta ser

un expert, perquè tenim els millors professionals i els millors

experts, es diuen Cercle Podem Medi Ambient. Clar, ...

(Remor de veus)

... vostè ha parlat de pagesos de saló, de polítics de saló, jo

crec que el problema és que molts de polítics aquí han viscut en

el seu saló, però no han baixat al carrer, no han escoltat el

carrer. També ha dit una frase que m’ha sorprès molt: “ningú

no sap que és lladre fins que té els doblers a la taula”. Que ho

digui qualcú del Partit Popular, miri estam en campanya ara, jo

crec que no és necessari, però bé, no passa res Sr. Company.

Bé, ara fa nou mesos es va aprovar la Llei 12/2014, de 16

de desembre, agrària de les Illes Balears, juntament amb la Llei

del sòl, la Llei turística i es va culminar l’aparell normatiu que

permet continuar amb el model de destrucció territorial, en

benefici, com sempre, d’uns pocs. Des de Podem, pensam que

és necessari, per això, una llei agrària que reguli i fomenti les

activitats del sector primari, però les activitats del sector

primari, no d’altres sectors. Nosaltres pensam que respectant

això, hem d’optar per la derogació immediata de determinats

articles que usurpen competències urbanístiques o de monts i

que hem de fer una reforma integral de la pròpia llei, més que

de la derogació total, perquè nosaltres sí creim en el consens.

Vostè ha dit que no, però sí, és clar que sí.

Desgraciadament no hem sentit en el Partit Popular cap veu

crítica en la deriva urbanitzadora d’aquesta llei.

I per una altra banda, aquí hem de recordar el vot en contra

dels partits de l’oposició la passada legislatura a determinats

articles i que era una promesa tant del PSIB com de MÉS, de

la modificació urgent de la llei tot d’una que hi hagués un nou

Govern.

Des de Podem creim que aquesta llei té aspectes molt

nocius, les conseqüències urbanístiques que se’n deriven de la

promulgació de la llei són segurament les més destacables per

ser irreversibles, pel seu caràcter irreversible. Amb l’excusa

d’afavorir l’activitat agrària, es possibilitat la construcció en sòl

rústic, usurpant competències urbanístiques. En aquests i altres

aspectes de la llei, l’agressió és contra el propi món agrari,

contra la supervivència de les activitats agrícoles, per la

desregulació que suposa, per la conversió en activitats

turístiques aquells usos del món agrari que es pretén preservar

i fomentar, Sr. Company.

Nosaltres estam d’acord amb el portaveu socialista, a part

de derogar determinats articles, hem de proposar, nosaltres

volem més cooperativisme, més innovació, més formació i

aturar aquesta deriva urbanitzadora de la llei.

Estam d’acord també amb el Sr. Castells, que l’actitud del

Sr. Company, de l’exconseller, és una actitud de pensament

únic.

Amb aquesta llei, com ha dit el meu company, es poden

canviar l’ús de les edificacions agràries, en funció de diversos
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paràmetres i les anteriors a 1991 seran considerades

automàticament legals. Es va modificar a la baixa la protecció

territorial, s’establia la parcelAla mínima per a edificacions de

nova planta. Bé, en resum creim que tot això s’ha de canviar.

Aquesta llei promou la desregulació del sòl rústic, la

substitució de l’activitat agrària per al tres usos que res no

tenen a veure amb el món agrari. L’altre aspecte en què la Llei

agrària incorre en excessos, al marge de les competències que

li són pròpies, és tot el que està relacionat amb monts, amb

superfície forestal; amb una declaració responsable és suficient

per talar un nombre d’arbres equivalent a 80 alzines. Fins ara

es necessitava una autorització administrativa per talar-ne 1. I

nosaltres creim que és important, perquè no podem tenir un

control del que tala la gent a la seva parcelAla.

Bé, podríem parlar de més articles d’aquesta llei que hem

de canviar, però jo crec que ja s’ha dit tot. Crec que veuríem

moltes més aberracions si féssim un examen d’aquests articles

i de tota la llei que creiem que només poden acontentar grans

propietaris i que no apliquen la concepció de bé comú que

suposen els espais naturals, sinó que cerquen un benefici ràpid,

sense tenir en compte les repercussions ambientals de certes

actuacions emparades per la llei. Ara mateix, com he dit, es

tramiten tot tipus de declaracions responsables i solAlicituds per

a construccions per a activitats complementàries del tipus que

he esmentat. També s’ha desfermat una febre de talar arbrat,

perquè s’ha corregut la veu que ara tot és possible, si no

expliqui’m, Sr. Company, per què alguns despatxos

d’arquitectes s’han donat d’alta com a productors agraris? No

sé si és el que volia aconseguir.

Pensam que és necessari, per una altra banda, que es decreti

una moratòria per a noves construccions o legalització

d’edificacions en sòl rústic a l’empara d’aquesta llei i estudiar

també la possibilitat d’una moratòria pel que fa a tales d’arbrat

sense autorització administrativa.

I ja per finalitzar i parlant de la seva moció, votarem a favor

dels 3 primers punts i votarem a favor del 4, si s’accepta

l’esmena. De tota manera, he de demanar un favor al Partit

Popular i és que no presentin més iniciatives que tenguin

conclusions com: “que el Govern  reconeixi la

multifuncionalitat de l’agricultura i a defensar l’esperit de

qualque cosa”, perquè si no un dia vendré jo i faré una

proposició no de llei, defensant l’esperit absolut de Hegel, o

farem, com ens deien els nostres companys de Podemos

Andalucía, quan parlaven que la majoria d’iniciatives dels

parlaments d’aquest país no serveixen per a res. Ells ens varen

dir, “pué hasemos una PNL pa decir que en verano hase

mucha caló”. I ja està.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

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

nostre grup parlamentari donarà suport a aquesta proposició no

de llei i li donarem suport per la seva literalitat, com deia el

diputat Sr. Borràs, perquè estam d’acord amb la seva literalitat,

i és en això sobretot en el que ens hem de fixar, però no puc

deixar de dir que em sorprèn que determinats grups

parlamentaris li donin suport, perquè quan pugen aquí diuen

que aquesta llei..., diuen: promou la desregularització del sòl

rústic i la substitució de l’activitat agrària. I resulta que voten

a favor de l’esperit de la Llei agrària, que és el punt número 2.

A mi això és que em deixa absolutament estupefacte! Si la llei

és tan negativa, se suposa que no haurien de votar el  número

2, perquè... és que és... no entenc res, la veritat, no entenc

absolutament res!

Jo ja sé que estam en campanya electoral i supòs que hi ha

gent a qui el cos li reclama fer partidisme de qualsevol cosa,

però... o s’està d’acord amb l’esperit de la llei, i l’esperit de la

llei és complementar les rendes agràries amb activitats

complementàries, és que aquest és l’esperit de la llei, aquesta

és una essència d’aquesta llei. Si hi estan d’acord hi voten a

favor, i si no hi estan d’acord hi voten en contra, però, clar, el

que no es pot dir és que això és absolutament negatiu i després

votar a favor d’aquesta..., no sé si li he de dir esperit, filosofia,

o digui-li com vulgui la diputada, però, bé, és evident que

aquesta és la idea rectora que mou moltíssims dels preceptes

d’aquesta llei, i per tant si estan d’acord a intentar

complementar les rendes mínimes agràries amb activitats

complementàries, que nosaltres hi estam d’acord, hem de votar

a favor. Els que no hi estan d’acord el que haurien de fer,

entenc jo, és votar en contra, si volen ser mínimament

coherents, perquè si no arribarà que no entenem res de res.

Certament..., bé, també vull fer una acotació, perquè clar,

aquí se’ns ha parlat de la pobresa energètica, que estan a favor

de lluitar contra la pobresa energètica. Home, ens hagués

agradat que la seva esmena la votassin vostès a la ponència

sobre la pobresa energètica, hagués estat un acte bastant normal

i habitual de fer bandera de les seves propostes, però, bé, es veu

que només la defensen retòricament però que a l’hora de votar

el que fan és aixecar-se i anar-se’n de la ponència de

pressupostos.

(Remor de veus)

Dit això, dit això, tampoc nosaltres consideram que aquesta

llei sigui perfecta, i sense posar en dubte l’esperit, la filosofia

o com li vulguin dir, la idea rectora, sí que entenem que hi ha

aspectes millorables, i a la taula rodona a què ha fet referència

el Sr. Company aquests aspectes millorables es varen posar de

manifest, i nosaltres els vàrem explicitar i vàrem fer el mateix

discurs allà, davant les organitzacions agràries, que aquí, cosa

que també tenc dubtes si tothom ha fet el mateix exercici.

El Sr. Company ha dit una cosa que crec que s’ha de

matisar, perquè ha dit que totes les activitats complementàries

són en edificacions existents. Això no és ben bé així, no és ben

bé així, això en tot cas és per a les agroturístiques i amb

matisos, i amb matisos, també. Ho dic perquè hi ha la

possibilitat de fer venda directa -vostè evidentment coneix més
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la llei que jo-, això dóna lloc a noves edificacions, no a

edificacions existents, i ja vàrem explicitar en el debat amb les

organitzacions agràries i ho explicitam aquí que és evident que

la llei per a nosaltres, en la nostra opinió, no resol

adequadament què passa amb aquestes noves edificacions o

amb aquests usos agraris una vegada finalitzades les

explotacions agràries. Aquest crec que és un dels temes

importants, que no qüestiona l’essència de donar l’activitat

complementària, però sí que qüestiona l’impacte una vegada

aquesta explotació agrària ja pot deixar d’existir per raons

econòmiques, raons familiars, raons de qualsevol tipus. Per tant

pensam que aquesta és una qüestió que sí necessita una

modificació i una millora a la llei.

També en aquest mateix sentit el tema de la ruïna, perquè,

clar, vostè ha dit què és una edificació existent. Clar, una

edificació existent en l’ordenació urbanística tradicional ha

deixat d’existir quan està en ruïna, cosa que no passa amb la

seva llei, amb aquesta llei agrària impulsada pel Sr. Company,

perquè qualsevol munt de pedres que abans era una edificació

es pot considerar que encara és una edificació existent, la qual

cosa a nosaltres també ens pareix que en aquest sentit la llei és

bastant millorable.

I també vàrem explicitar i ho tornam dir aquí que ens

agradaria recuperar la idea que hi ha darrere els instruments

d’ordenació territorial i urbanística, i la idea dels instruments

d’ordenació territorial i urbanística és fer una ordenació global

de tots els usos que es poden implantar en el territori, i per tant

no ens agrada la idea que hi hagi un determinat sector, es digui

agrari, es digui turístic, es digui comercial o es digui com es

digui, que estigui un poc a part, eh?, que quedi aliè a aquesta

visió global que ha de tenir l’ordenació territorial i urbanística.

Per tant entenem que hi ha algunes impossibilitats marcades per

la Llei agrària de regulació per part dels instruments

d’ordenació territorial i urbanística que haurien de desaparèixer

per donar aquesta possibilitat als ordenadors, als consells

insulars i als ajuntaments, quan facin els seus respectius plans

o instruments.

Sí que volem lloar la pretensió de la Llei agrària d’agilitar

els tràmits administratius i d’acabar amb aquesta situació que

es va produir per a molts de pagesos d’haver de sotmetre’s a

uns procediments de declaracions d’interès general que es

varen eternitzar i es varen caracteritzar no sé si per una

arbitrarietat però sí per una enorme discrecionalitat, la qual

cosa ha provocat moltíssima inseguretat jurídica, i no crec que

hagi ajudat a dinamitzar la pagesia i l’activitat agrícola. En

aquest sentit crec que la llei fa una aposta molt correcta i

nosaltres no ho veim com una cosa negativa, al contrari, com

dic ho veim com una cosa absolutament positiva.

Per tant nosaltres sí que estam d’acord amb la idea central

d’aquesta llei, que és complementar la renda agrària amb

activitats complementàries, com he dit al començament, i des

d’aquest punt de vista evidentment, tot i que no tota la llei ens

sembla perfecta i entenem que hi ha qüestions que sí que s’han

de millorar, la seva moció en la seva literalitat pensam que és

absolutament defensable i hi coincidim plenament, i per això li

donarem suport.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur, del Grup Parlamentari

Mixt.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. Benvolgut,

estimat i apreciat Sr. Gabriel Company, li he de dir que

evidentment -a vostè m’estic referint-, li he de dir..., li he de

dir... que la seva expressió de pagès de saló realment ningú

millor que vostè pot fer-se ressò d’aquesta denominació, perquè

jo no conec cap pagès, i en conec bastants, eh?, no tants com

vostè, probablement, però en conec molts, i no van tan mudats

com vostè, i vostè, que és qui s’erigeix...

(Remor de veus)

...vostè, que és qui s’erigeix en la persona més docta en matèria

agrària en aquest parlament, i diria que a totes les Balears...

(Continua la remor de veus)

...realment crec que vostè és el pagès de saló que trobam a

faltar en aquest plenari.

(Alguns aplaudiments)

Dit això, la setmana que ve es complirà un any de l’entrada

en vigor de la seva llei agrària, i per ser directa i clara li he de

dir que des de Formentera, i com a diputada de l’illa de

Formentera, estic d’acord en molt bona part d’aquesta llei, i per

tant entenc que aquesta llei era una reivindicació molt esperada

per part de la Unió de Pagesos i de diferents sindicats i

cooperatives agrícoles i per tant és molt positiu que vostè

l’hagués engegat i que finalment s’hagués aprovat. El que passa

és que aquesta llei té un forat negre, Sr. Company, aquesta llei

té un bunyol, i un bunyol que és la part d’activitats

complementàries, i jo estaria molt contenta si vostè fes cas a tot

el que tots els grups reiteradament li hem anat dient i en la qual

cosa estam tots absolutament d’acord, i és que aquesta part

d’activitats complementàries s’ha fet amb un absolut

obscurantisme. Primer amb obscurantisme, fet que vostè

recriminava al Sr. Vidal la setmana passada, però s’ha fet amb

obscurantisme perquè vostès no varen anar a parlar amb els

consells insulars, i es vanaglorien -no s’enfadi, Sr. Company-

vostès es vanaglorien d’haver consensuat aquesta llei amb tot

el sector, però és que tot el sector no és l’única part interessada;

és que no són part interessada els consells i els ajuntaments?

Vostès no varen presentar-se pels ajuntaments ni pels consells

a demanar opinió. No, Sr. Company, que vostè els darrers dos

anys em tenia tanta mania que ja no volia venir a Formentera.

Venga, va, miri. Aquesta llei està carregada de llums i

ombres, i per anar al quid de la qüestió, el que no és possible és

que a les Illes Balears es puguin tramitar dues llicències per

obrir un agroturisme: una, en base a la Llei agrària, i una, en

base a la Llei turística, i vostès, que són tan amants i tan

defensors de la seguretat jurídica, la veritat és que costa creure

com en un mateix any varen poder aprovar dues lleis, la

turística i l’agrària, que permeten crear agroturismes a les Illes
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Balears, amb diferents normatives i amb diferents casuístiques.

Per tant, això no s’entén de cap de les maneres.

Però, a més a més, fins i tot una llei que permet acampar en

el cas de Formentera, si a Formentera està prohibit acampar. I

vostès ens han de dir que hem de deixar acampar a Formentera?

Crec que no, si vostè hagués vengut a Formentera a parlar amb

nosaltres, tal vegada hauríem arribat a un acord, m’entén?

Bé, però de la mateixa manera que li dic això, li dic que el

que no pot ser és que aquesta llei permeti fer a la vegada que

vol fer de Llei agrària, vulgui fer funcions de Llei turística, de

Llei de comerç, de Llei de regulació territorial i de Llei

urbanística, perquè vostè va aprofitar aquesta llei per posar els

seus tentacles a tota la resta de disposicions reglamentàries i

intentar passar per allà tot el que va poder.

Vostè l’altre dia va fer referència al Sr. Gaspar de

Jovellanos, un senyor que va néixer el 1744, que era polític,

que era escriptor i que va fer un tractat sobre llei agrícola, i que

també va ser declarat fill ilAlustre de la ciutat de Palma en el seu

dia, però ja em dirà vostè què té a veure Gaspar de

Jovellanos..., -sí ja m’ho dirà, fent un cafè, també com vostè li

deia l’altre dia al Sr. Vidal-, ja em dirà què té a veure Gaspar

de Jovellanos amb tota aquesta història? Jo crec que res. El que

sí hauria d’haver fet és consensuar amb la resta

d’administracions implicades, perquè vostè sap que fins i tot la

llei, que només està fet per a Mallorca i des de Mallorca, quan

parla i si no vagi als articles i miri-s’ho, quan parla de les

diferents distribucions territorials i de parcelAles agrícoles,

només té en compte les particularitats de l’illa de Mallorca, és

que Mallorca no és tot el món, Sr. Company, vostè era

conseller, se’n recorda de què era conseller? O ja se n’ha

oblidat? Però era conseller de tots, era conseller de tots.

Després anirem a parlar-ne.

(Remor de veus)

No, vostè..., no, vostè..., sí, sí que ho sé..., vostè no va llegir

les alAlegacions del Consell Insular de Formentera, perquè es va

passar per allà on va voler el règim de Dret Civil de l’illa de

Formentera i de l’illa d’Eivissa i també es va passar per allà on

va trobar..., -sí, sí, sí- el règim singular de distribució territorial

i de finques agrícoles de les Pitiüses! Per tant, no pensi que jo

ara li puc donar suport.

Per tant, la moció està molt bé, supòs que pretenia també

ara en època..., en temps electorals anotar-se un punt, però en

tot cas ja li he dit que té un gran forat negre i un gran bunyol,

i aquí no ens hi trobarà.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay, del Grup Parlamentari

Mixt.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, ja s’ha

dit..., això de ser el darrer en parlar fa que repetim coses, som

davant d’una d’aquestes mocions, i no és la primera, en què és

difícil mostrar el desacord amb algun dels punts de la iniciativa.

El primer punt, per exemple, amb aquest reconeixement de la

transversalitat de l’agricultura, o multifuncionalitat a què s’ha

referit abans el diputat Company, aquesta multifuncionalitat de

l’agricultura i la seva contribució a la producció d’aliments, el

manteniment del paisatge, l’equilibri del territori i la

preservació dels costums i de bona part de la nostra cultura,

com diu aquest primer punt. Són fets, no són opinions i per

tant, com que són fets no són discutibles.

O bé, el segon punt d’aquesta moció, defensar l’esperit,

paraula damunt la qual també s’ha pontificat avui de matí prou,

l’esperit de la Llei agrària, en tant que aquesta persegueix la

dignificació dels pagesos i ramaders de les Illes Balears. Qui

s’hi pot oposar realment a un propòsit com aquest?

Però és que fins i tot els altres dos punts, que jo diria que

per la calculada i estratègica vaguetat en què es presenten,

tampoc no poden ser objecte de discussió, refermen el que s’ha

dit en els punts anteriors i afegeixen, probablement, el bessó de

la moció, si finalment es du a terme, i cit textualment: “la

modificació de la Llei agrària”. I també insisteixen en la

necessitat que aquesta modificació es faci amb el màxim diàleg

i consens, aquest mateix punt 4, tant entre les forces

parlamentàries, com amb el sector. I vull entendre que també

aquí amb les institucions en general.

Hauríem de saber idò, com abans millor, en què ha de

consistir aquesta modificació de la Llei agrària. Segons el que

els partits que donen suport al Govern varen firmar, el pacte de

governabilitat, afectaria els articles més desreguladors de la

llei. Segons el que el mateix conseller del ram declarava fa uns

dies: “el objectivo es que el suelo agrario sea para los

agricultores. No tiene que haber actividades que les puedan

perjudicar o expulsar del campo. No se puede generar valor

añadido en temas urbanísticos con el suelo rústico y ya está

pasando”. O segons el que ja havia donat a entendre un altre

pic el conseller aquí mateix fa 15 dies, quan afirmava que la llei

ha impulsat unes legalitzacions que no podem admetre. Amb

una paraula, hauríem de poder veure-hi clar en tot això i

hauríem de tenir en compte el sector, que manifestava fa just

una setmana el seu suport unànime a aquesta llei, a les

conclusions d’unes jornades a què vàrem assistir uns quants

diputats d’aquesta cambra.

En vista de tot això, Ciutadans donarà suport a aquesta

moció, perquè sembla per si mateixa del tot raonable. I si

aquesta llei conté qualque ilAlegalitat, si qualque part del seu

articulat ha de ser revocat, o modificat, que ho sigui

evidentment. Però en principi hauríem de procurar que no

afectàs res essencial.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Company, per fixar-ne la posició

i assenyalar les esmenes acceptades.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aniré contestant un

poquet crec que en base al que s’ha anat parlant. Però vull

començar dient que, efectivament, i el Sr. Pericay ho acaba de

dir, totes les organitzacions professionals agràries, cosa que no

és bo de fer, i perquè històricament aquí no ha estat bo de fer,

totes absolutament varen firmar un manifest defensant tota la

Llei agrària.

(Remor de veus)

I el que varen dir va ser també que, almenys el director

general d’Agricultura, que estava assegut allà, que també

donava suport a les conclusions que es varen llegir allà. Això

va dir el director general d’Agricultura, però bé, ja després

veurem com acaba.

El desenvolupament de la llei s’ha donat no només en les

activitats agroturístiques, també s’ha fet el Registre

d’explotacions agràries, per suposat aquí ningú hi ha fet ni

menció, heu volgut dir com si només s’hagués fet, i això ha

estat la representant del Grup MÉS, com si només s’hagués fet

un desenvolupament d’activitats agroturístiques, i no és vera,

és totalment fals. S’ha fet el desenvolupament del Registre

d’explotacions agràries, el de les UTA, el de model de

declaració responsable, etcètera. Per tant, es va començar a fer

un desenvolupament i òbviament que se’n necessita molt més.

Al representant del PSOE, dir-li que generalment, com que

és aficionat a la cuina, comença fent un arròs i acaba fent un

bullit, i això li sol passar sempre que parla de coses d’aquestes.

Li passa ara, jo ja notava a faltar la seva prosa, la seva poesia,

els seus bullits i els seus arrossos que comença a mesclar coses

i que efectivament almenys és entretingut quan llegim, a

vegades escoltant-lo doncs un no acaba d’entendre els

conceptes que maneja, però quan després el llegim, ens adonam

que efectivament la seva tendència culinària sempre es veu

reflectida dins els seus poemes. Però dir-li que no està molt

autoritzat tampoc a parlar d’aquesta bancada, perquè vostès

varen ser els que varen eliminar la Conselleria d’Agricultura,

vostès! Vostès són els que varen deixar sense pagar les ajudes

al sector agrari des de l’any 2007. I nosaltres entram el 2011 i

tot això ho arreglàrem. Per tant, s’entén que vostès no estimen

el sector, no és d’ara, és de fa estona.

Em parla després de coses i més, miri, la disciplina

urbanística és molt important, li he dit, i vostè era a Menorca

quan devers el 2006 varen fer un consorci de disciplina en el

rústic i no feren absolutament res. Deixaren 3.500 cases en el

sòl rústic, molt de bla, bla, bla, però no varen aplicar res.

Quant a la Sra. Campomar dir-li, escolti, quan vostè em

parla d’exoneracions, m’hauria de dir quines són: les que diu el

Decret 147, són aquestes les que em diu d’exoneracions?

(Remor de veus)

No, la llei ho diu, però la llei diu les mateixes que el Decret

147, que vostè, com bé li ha recordat el Sr. Melià, tant va

defensar davant el sector. Òbviament aquella plaça la degué

impressionar i va dir que el 147 per a vostè era fonamental. El

Decret 147 parla d’exoneracions i aquestes exoneracions s’han

elevat a la llei. Si vostè diu..., que ho varen fer vostès, el Sr.

Morro, assessor del conseller d’Agricultura actual, escolti,

nosaltres consideram que en 12 anys ha funcionat i ha funcionat

bé. Estam d’acord amb vostès, totalment d’acord.

Home, que em digui que no hem tengut en compte ningú,

això és de traca! ColAlegí d’Enginyers Agrònoms, enginyers

tècnics, veterinaris, forestals, les associacions de comerç, les

associacions de turisme, la CAEB, la PIME, tots varen estar a

favor d’aquesta llei, tots. I els consells també hi varen estar,

excepte el de Formentera que ens va enviar un rosari que no

l’entenia..., vaja, la Sra. Sílvia Tur ni de conya l’entenia, el que

ens va enviar el seu “daixò”, ni de conya! Per tant,...

(Remor de veus i petita cridòria)

... això, això, no, -segur Sra. Sílvia, Sra. Tur-, segur que no

l’entenia, perquè bé, en això han de ser, es va marejar el que ho

va escriure, per tant..., i es va tenir en compte el seu territori i

la seva estructura agrària es va tenir en compte, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sra. Presidenta, per alAlusions m’agradaria que em donàs la

paraula...

(Remor de veus)

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Que em digui, que em digui, ... Home les alAlusions, les

mateixes que m’has fet tu a jo.

LA SRA. PRESIDENTA:

No pot interrompre, Sra. Tur.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Però, (...) el Reglament.

Home, que vostè em digui també, Sra. Campomar que li

hem copiat el punt 1 de la multifuncionalitat, també ja és un

poquet per fer-nos-ho mirar.

Però bé, jo crec que..., al representant de MÉS per

Menorca, és igual si ha sembrat tomatigueres dins un cossiol o

no, és qüestió de tenir coneixement, tenir seny i saber les coses

on s’han de posar, no fa falta, el que molesta és quan un no sap

on posa la mà i vol posar i vol cosir i vol fermar i vol tornar

desfermar, això és el preocupant. Però si es posa seny a les

coses, tampoc no passa absolutament res. Jo crec que el que

s’han de cercar són equilibris i incrementar les rendes agràries

només té un problema, té un problema i és que venent

productes agraris és complicat per no dir quasi impossible, o

impossible. I si no ho provin, és el problema, per tant, hem de

cercar rendes alternatives, rendes complementàries que ens
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permetin seguir fent l’activitat agrària. I aquesta llei el que diu

és que s’ha de seguir fent activitat agrària sí o sí, si no, no es

poden fer les rendes alternatives.

Home, el senyor de Podem, del Sr. Carlos Saura, escolti, jo

no sé si varen caure dins una olla de petits o què, això no pot

ser, sortir aquí amb aquests insults i amb aquestes maneres que

surt vostè, Sr. Saura, no es pot anar pel món, és massa jove per

anar pel món amb aquest odi. Vostè va fer un màster va dir

l’altre dia, però no sé ni on el té, ni on li ha caigut el màster,

per descomptat no li ha donat més seny. I això...

(Remor de veus)

... la Universitat, la Universitat, hi ha gent que va a la

universitat, però la universitat no passa per ells, i no sé si és el

seu cas. Escolti, jo li puc admetre segons que, però no insulti la

gent cada pic que puja aquí, és per insultar, ho faci amb

tranquilAlitat, és massa jove per insular, ho dic seriosament. I

això de què tenen un cercle de Podem i medi ambient...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Company, per favor vagi acabant.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

-Vaig acabant Sra. Presidenta-, ... no sé on és el cercle, ni

on és Podem, perquè té una actitud de darrera la barrera, com

li he dit abans, vostè si és valent, vengui aquí, demani lloc a la

Sra. Armengol i es posi a governar. No ho farà, perquè és un

covard! No ho farà perquè és un covard!

(Remor de veus)

Perquè si no vostè estaria governant...

(Remor de veus, cridòria i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Company, per favor acabi.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

I com m’ha dit en Pep Melià, doncs em sap greu, perquè no

em bastarà el temps ni molt manco, evidentment per contestar

segons quines coses.

Nosaltres, per dir-li, el punt 4 de vostès és de substitució,

volen substituir i volen llevar allò que nosaltres hem posat a la

nostra, que és que les formacions polítiques que ens convoqui

per debatre i vostès no ho volen i no volen que es convoqui el

Consell Agrari Interinsular. Per tant, no se li pot admetre la

substitució del punt número 4.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sra. Presidenta, per alAlusions. Sra. Presidenta, per

alAlusions m’agradaria fer una petita resposta al Sr. Company,

perquè crec que ha fet una falta de respecte inadmissible.

Miri Sr. Company...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, un momentet per favor. Té vostè 1 minut per

contestar directament el que han alAludit.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Molt amable, Sra. Presidenta.

Sr. Company, si és tan amable d’escoltar-me i si no li ho

diré igualment. Miri, vostè ha pretès deixar-me aquí com una

persona incapaç d’entendre les alAlegacions que ha presentat

Formentera. Jo li diré les alAlegacions que va presentar

Formentera i els ho he dit abans, però no m’escoltava perquè

estava de "xerreta" amb la persona que té devora; les

alAlegacions són que vostès varen fer una llei des de Mallorca

sense tenir en compte el Dret Civil d’Eivissa i Formentera, que

és diferent i preveu una disposició territorial diferent. 

Vostès no varen tenir en compte les competències dels

consells insulars, no només les de Formentera, sinó la de cap

consell insular.

Vostès no varen venir a reunir-se amb nosaltres per veure

si estàvem d’acord amb aquesta llei i per tant, tot això és el que

diuen les alAlegacions.

I Sr. Company, jo el que li diria a vostè és que no menteixi,

perquè primer, ha dit que ho havia consensuat amb tothom i no

ha fet cap menció als consells. Quan jo li ho he dit, vostè ha

volgut retractar-se i ha dit no, ah, no, no, és que les del Consell

de Formentera eren infumables, no els entenia.

Miri, vostè el que hauria d’haver fet amb tots els assessors

i personal que tenia era llegir-les bé i si tenia dubtes haver

cridat al Consell de Formentera. Ha faltat el respecte al

secretari del Consell Insular de Formentera, a tota la corporació

i a mi mateixa. Per tant, vagi molt en compte, Sr. Company,

vagi molt en compte!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Perdoni, Sra. Presidenta, no ja per alAlusions, per amenaces!

(Rialles)

És que la Sra. Tur...

LA SRA. PRESIDENTA:

No té la paraula, Sr. Company.
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EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Li ha donat i no li podia donar segons el Reglament.

LA SRA. PRESIDENTA:

No té la paraula.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Jo, Sra. Presidenta, aquí amenaces...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Vicenç Vidal per un temps

màxim...

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Deman un torn incidental, crec que ho puc fer com a

conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Benvolgut, Sr. Company, jo li agrairia el respecte als meus

companys diputats i diputades de diferents adscripció, sí, potser

que siguem joves, però sobradament preparats segons quins...

(Algunes rialles)

Sí, és un tòpic de la nostra generació, la nostra generació

som gent molt preparada, molt formada i evidentment també

per això podem intervenir, en dret urbanístic, que potser és el

que vostè vol discutir. Per tant, sempre quan parlam de lleis

agràries debatem d’urbanisme, per tant, sí, si vol tenir un debat

d’urbanisme el tendrem i el podem tenir, però sí que li

demanaria que no s’atorgui perquè amb aquesta moció

evidentment tots els grups polítics seria a vostè que li votarien

a favor. Evidentment tothom estima l’agricultura, tothom ha

defensat els pagesos i tothom vol que es guanyin la vida

dignament. I vostè no s’ha d’atorgar ser l’únic que té

coneixement damunt el sector agrari d’aquesta cambra. Això és

el que ha fet vostè reiteradament, tots tenim experiència, tots

tenim gestió, tots tenim una carrera professional darrera en tots

els nostres àmbits. I crec que vostè ha de respectar tots els

diputats, especialment els dels consells, institucions i

ajuntaments, que són els que cada dia són a peu de canó fent

feina per a la gent, amb maneres molt desinteressades i fent

voluntariat, com (...) la consellera, o ara aquí la diputada Sílvia

Tur. Li deman respecte a tots els que parlen aquí, amb

divergència d’opinió. I evidentment perquè de l’agricultura

tenim visions diferents i visions que ens entenem molt.

Aquesta moció recull que tots ens entenem en un objectiu,

que els pagesos es guanyin la vida dignament, però vostè ha fet,

com deia bé na Sílvia, que no només se’n beneficien els

pagesos, sinó que també se’n puguin beneficiar els

especuladors. I vostè va dir en aquella xerrada que vàrem

participar, que estaríem tots d’acord en evitar això, idò fem-ho,

no hi ha cap problema per fer-ho tots junts, Sr. Company.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Company, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo no he dit

en cap moment que jo sigui l’únic que entengui d’això, vostès

ho volen fer veure. Jo li he dit que aquesta llei la varen fer

pagesos, la varen fer enginyers agrícoles, la varen fer enginyers

tècnics, la varen fer veterinaris, la varen biòlegs, la varen fer

enginyers forestals, que en saben tant o més que qualsevol de

tots nosaltres, jo inclòs. A més a més, dels mateixos funcionaris

que vostè té a la seva disposició, que tramiten les ajudes i les

subvenciones europees. Per tant, jo en cap moment no he dit

que jo fos l’únic que sabés d’això, ni molt manco conseller!

Per tant, és fals el que vostè ha dit, que m’ho atribueix a mi.

Que vostè sigui sobradamente preparado o no, jo no tenc

capacitat per saber-ho, no el conec suficientment conseller,

d’acord? Jove sí que ho és, aunque sobradamente preparado

ho haurà de demostrar, com el valor, d’acord? Per tant..., però

no dic que no ho sigui. Jo el que he dit a qualque company seu

és que surt a insultar cada dia i els insults no només són d’una

banda cap a l’altra, n’hi ha que tenen la pell molt fina, que

escupen molt, però quan n’hi diuen qualcuna tot d’una

s’enfaden, i això és molt preocupant.

I li ha passat també a la Sra. Tur, que ha sortit aquí i ha

començat a amollar improperis, el que passa és que ho fa

sempre i ella no se n’adona, perquè per a ella és normal, jo la

conec de fa molt de temps. Ho sé, ho sé com és ella, d’acord?

Però ella surt aquí, diu tot el que li dóna la gana i després

resulta que tu ni dius dues a ella i no li agraden! I a més,

t’amenaça, que crec que..., no ho havia sentit jo, duc quatre

anys i busques aquí i no havia sentit una amenaça com aquesta

d’aquest nivell, sincerament, per vergonya! Això és el que jo

pens.

Per tant, tornant a la Llei agrària, amb les formes, escolti

conseller, nosaltres podem discutir, hem discutit moltes

vegades, el que passa és que jo no puc admetre, i m’ha

d’entendre, és segons quines intervencions que surten de to i

que quan no et treuen en Franco, et treuen no sé què, i jo aposta

li dic, escolti, vostès són massa joves tal vegada per dur tant de

verí a dins, això és el que li he volgut dir.

Tornant a la Llei agrària, escolti, conseller, la Llei agrària

el que pretén és que continuï havent-hi pagesos dins la pagesia

i els pagesos, venent tomàtigues, venent pebres, venent

ametlles, venent porcelles, no crec que hi puguin viure, i, si no,
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parli amb ells, s’asseguin i parlin amb ells, aposta cada pic n’hi

ha menys, conseller. I si vostè no ho veu és que tenim un

problema!

Això ho hem d’arreglar i ho hem d’arreglar amb activitats

complementàries també, que sumin, i el que no faci de pagès o

abandoni l’activitat principal, que ha de ser l’agrària, no pot fer

la complementària, això és el que diu la llei i és el que hauríem

de defensar. Si hi ha qualque forat que vostè troba que hem de

tapar o coses, com ha dit el Sr. Melià, que hauríem de millorar,

anem a veure-ho.

Què passa avui en dia amb les casetes, perquè aquestes

casetes (...) es poden fer avui en dia, ja es podien fer en el...,

des del 2002 cap aquí es poden fer, nosaltres l’únic que hem fet

ha estat donar-los categoria de llei i modificar la Llei del sòl

rústic, i és clar que sí, per dir que els usos agraris han de ser

usos admesos dins el sòl rústic, això és el que es diu. Ara si

aquí qualcú veu unes bellumes a uns determinats moments...,

escolti, ...

(Remor de veus)

... escolti, bellumes n’hi pot haver, però no hem de fer una

norma que per a un 1 o un 2% que vulgui malfets, tota la resta

no pugui fer el que toca ben fet. Aquesta norma permet això, i

aqueix 1 o 2% que vol fer malfets, conseller, a por ellos, anem

a fer controls, anem a perseguir-los, anem a fer-los tot el que

faci falta, i en això ens hi trobarem. L’únic que li deman és que

estiguem molt alerta amb el que es toca, perquè hi ha gent que

no sap que això s’aguanta amb dos fils pràcticament, i si vostè

en toca qualcun o deixa que n’hi toquin qualcun li caurà, i

després, fins i tot el màxim responsable i el que patirà més,

patirà en el bon sentit de la paraula, serà vostè, conseller,

perquè haurà de posar mà en aquell sector d’altres maneres,

posant-hi doblers que no importaria posar si utilitza o si deixa

les eines que hi ha aquí dins.

Recuperar patrimoni rústic, patrimoni rural, ho veu

malament conseller? Vós veieu malament que en lloc de tenir

unes vaqueries que s’esbuquen o que es poden esbucar, que no

els donem un altre ús, sempre i quan qui exploti això hagi de

dur la seva explotació, hagi de mantenir sí o sí? I en el moment

que no sigui explotació agrària preferent, que això vol dir pagès

a títol principal, viure de la pagesia, quan deixi de ser-ho, doncs

se n’ha d’anar, és que no podrà explotar, ho diu la llei, no

podrà continuar explotant un agroturisme o el que sigui. Hi ha

tants de problemes amb això?

Per tant, nosaltres en som conscients que hi havia un 1 o un

2% o un 3% que hi podria haver problemes, però això s’ha

d’arreglar amb un bon control i té el Registre d’explotacions

agràries per fer-ho, i té la gent suficient també dins la

conselleria per anar voltant. Què parlarà de 200, de 300

expedients? Escolti, amb dues persones, amb dos mesos, es

comproven, a veure si realment es continua mantenint

l’activitat agrària o no. Aquí és allà on vaig, i lament que hi

hagi qualcú que s’hagi encalentit tant com jo, possiblement,

però per suposat jo encara, a dia d’avui, no he amenaçat ningú.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Bé, ara, és a dir (...) amb el fons? I amb l’esperit, contradiu

l’esperit de la normal, l’article 6, els objectius, com ha dit la

diputada, hi estam d’acord, però no amb les formes, com avui

tampoc no hi hem estat d’acord amb les formes que ha emprat

vostè. I per tant això marca la diferència, amb el fons i amb les

formes, amb el fons que volem un sector agrari viu, com vostè

aquí (...), quan era aquí davant ha (...), ha dit alternativa, és a

dir, activitat alternativa, ha emprat l’expressió -si de cas ho

cercarem en el Diari de Sessions- perquè ha dit alternativa; vull

dir, com si dir, no, jo vull que el sector agrari es guanyi la vida

amb el sector agrari produint els aliments, produint aquest

mercat i aconseguint un preu digne per als seus productes.

Evidentment, podem complementar les rendes amb altres

activitats, però ha donat per fet que això és impossible, i hi ha

molta gent que avui en dia es guanya les seves garroves

dignament, fent feina cada dia i crec que es mereixen un

respecte. I li deman això, respecte a aquesta cambra, que tots

estimam el sector agrari, no s’intenti atribuir en aquests

moments electorals només l’estima al sector agrari a vostè. I

per tant, continuarem fent aquí per tapar aquests forats.

I ara puc dir que aquesta setmana mateix, els agents de

Medi Ambient ja fan una batuda a totes les cases que creiem

que són magatzems agrícoles que realment no són magatzems,

que són habitatges.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedim a la votació dels punts...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Presidenta, presidenta? Una qüestió d’ordre, si som a un

torn incidental els grups hem de poder participar del debat.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, tanca el Govern, no es pot participar. I vostè ja ha

participat i ja ha tengut els seus torns.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Jo demanaria una...

LA SRA. PRESIDENTA:

No té la paraula, Sr. Borràs, no pot participar.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Vull demanar votació separada, presidenta. Ho puc fer?

(Algunes rialles i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació separada, sí.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, és que volem demanar votació separada, perquè parlant

de cuina, ni madò Coloma Abrines seria capaç, mesclant

aquests ingredients, de fer un plat mangívol, només l’estómac

del Sr. Company seria capaç de digerir-lo.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sra. Presidenta. Abans de votar hauríem de saber

si el Sr. Company accepta l’esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Company, hi ha votació separada? L’esmena ha deixat

clar que no l’acceptava.

Vol la votació separada...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Molt bé. Procedim a la votació.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Nosaltres demanam un recés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, un recés de dos minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam. Procedim a la votació...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Presidenta, demanaríem votació separada, si pogués ser,

dels punts 1 i 3, per una banda. I el 2 i 4, per l’altra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Company, vol votació separada?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Idò, em diuen que no, la farem conjunta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, procedim a la votació. Comença la votació. Votam.

Vots a favor, 24; vots en contra, 32. Queda rebutjada la

moció.

Continuam.

(Remor de veus)

IV. Elecció de membres del Consell Consultiu de les Illes

Balears.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a

l’elecció dels membres del Consell Consultiu de les Illes

Balears.

Procedirem a l’elecció dels quatre membres del Consell

Consultiu que correspon elegir al Parlament, d’acord amb el

previst a l’article 76.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes

Balears, i a l’article 6 de la Llei 5/2010, de 16 de juny,

reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, i a la

resolució de la Presidència reguladora de les normes de

procediment per a l’elecció dels i les membres del Consell

Consultiu de les Illes Balears en el si del Parlament de les Illes

Balears.

Els Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears,

MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Popular han presentat

una única candidatura integrada per les persones següents: Sr.

Joan Oliver i Araujo, Sr. Octavi Josep Pons Castejón, Sr. Felio

José Bauzá Martorell, Sra. Catalina Pons Estel Tugores.

La votació serà secreta per candidatures completes, es

consideraran nulAles aquelles paperetes que no contenguin el

nom de tots els candidats o les candidates que integren la

candidatura, en contenguin més o en contenguin de diferents.

En resultarà elegida la candidatura que hagi obtingut el vot

favorable de les tres cinquenes parts dels diputats i les

diputades.

Per tal de facilitar-ne la votació disposen en el seu escó

d’una papereta que conté el nom de tots els integrants de la

candidatura i també d’una papereta en blanc.

La secretària primera anomenarà els diputats i les diputades

per tal de dipositar la papereta a la urna.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. David Abril i Hervás.

Salvador Aguilera i Carrillo.

Andreu Alcover i Ordinas.

Olga Ballester i Nebot.

Elena Baquero i González.

Damià Borràs i Barber.

Isabel Busquets i Hidalgo.

Laura Camargo i Fernández.

Antoni Camps i Casasnovas.

María José Camps i Orfila.

Sílvia Cano i Juan -ai, no hi és!

Margalida Capellà i Roig.

Enrique Casanova i Peiro.

Josep Castells i Baró.
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Gabriel Company i Bauzá.

Pilar Costa i Serra.

Sandra Fernández i Herranz.

Jaume Font i Barceló.

Patrícia Font i Marbán.

Jaume Joan Garau i Salas.

Álvaro Gijón i Carrasco.

Antonio Gómez i Pérez.

Alberto Jarabo i Vicente.

Juan Manuel Lafuente i Mir.

Sílvia Limones i Costa

Marta Maicas i Ortiz.

José Vicente Marí i Bosó. No hi és?

Nel Martí i Llufriu.

David Martínez i Pablo.

Josep Melià i Ques.

Margaret Mercadal i Camps.

Aitor Morrás i Alzugaray.

Rafael Nadal i Homar.

Conxa Obrador i Guzman.

Isabel Oliver i Sagreras.

Antònia Perelló i Jorquera.

Xavier Pericay i Hosta.

Baltasar Picornell i Lladó.

Margarita Prohens i Rigo.

Sara Ramón i Rosselló.

Antoni Reus i Darder.

María José Ribas i Ribas.

Núria Riera i Martos.

Carlos Saura i León.

Montserrat Seijas i Patiño.

Vicent Serra i Ferrer.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Maria Antònia Sureda i Martí.

Santiago Tadeo i Florit.

Xico Tarrés i Marí.

Sílvia Tur i Ribas.

Miquel Vidal i Vidal.

Francina Armengol i Socías.

Gabriel Barceló i Milta.

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Vicenç Thomàs i Mulet.

María Salom i Coll

Joana Aina Campomar i Orell.

Miquel Àngel Jerez i Juan.

LA SRA. PRESIDENTA:

Joan Oliver Araujo, Octavi Josep Pons Castejón, Felio José

Bauzá Martorell i Catalina Pons-Estel Tugores.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candiadtura completa.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura. 

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura... 

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura... 

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura. 

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura. 

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Blanc.

Blanc. 

Total de vots emesos, 56; vots en blanc, 2; la candidatura

presentada ha obtingut 54 vots. Havent obtingut una majoria

superior a tres cinquenes parts dels membres de la cambra,

aquesta presidència proclama elegides com a membres del

Consell Consultiu de les Illes Balears les persones següents: el

Sr. Joan Oliver i Araujo, el Sr. Octavi Josep Pons Castejón, el

Sr. Felio José Bauzá Martorell i la Sra. Catalina Pons-Estel

Tugores.

El nom dels i de les membres del Consell Consultiu de les

Illes Balears que han resultat elegits o elegides es comunicarà

a la Presidència de les Illes Balears als efectes del seu

nomenament, d’acord amb allò previst a l’article 6 de la Llei

5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les

Illes Balears. 
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V. Elecció del director o directora general i membres del

Consell de Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia, que correspon a

l’elecció del director o la directora general i dels i les membres

del Consell de Direcció de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de

les Illes Balears.

Procedirem a l’elecció del director general de

Radiotelevisió de les Illes Balears i dels i les membres del

Consell de Direcció d’aquest ens d’acord amb el previst a la

Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de la

Radiotelevisió de les Illes Balears, modificada per la Llei

9/2015, de 16 de novembre; i també d’acord amb les normes

reguladores d’aquesta eleccions que foren aprovades per acord

de la Mesa del Parlament de les Illes Balears i la Junta de

Portaveu del proppassat dimecres dia 2. 

Les candidatures presentades pels grups parlamentaris són

les següents: el candidat proposat pels Grups Parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca, MÉS per

Mallorca i Mixt-Gent per Formentera per a director general de

l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears és el Sr.

Andreu Manresa Montserrat.

D’altra banda, els Grups Parlamentaris Socialista, Podem

Illes Balears, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i Mixt-Gent per

Formentera, per tal de procedir a la renovació parcial del

Consell de Direcció, han presentat una candidatura integrada

per les següents persones: Sr. Jordi Bayona Llopis, Sra.

Margarita Cardona Cardona, Sr. Antoni Mascaró Rotger, Sra.

Maria Bau Rodríguez.

Per últim, els grups parlamentaris darrerament esmentats,

per tal de procedir a les substitucions dels membres que

renunciaren a la condició de membres del Consell de Direcció,

han presentat una candidatura integrada per les següents

persones: Sr. José Luis Sintes Pons, Sra. Katherine Susan

Wareham Cooks. 

En tot cas les votacions seran per candidatures completes.

Es consideraran nulAles aquelles paperetes que no contenguin

el nom de tots els candidats o candidates que integrin la

candidatura, siguin quatre, dos o un, segons els casos; en

contenguin més o en contenguin de diferents. Seran admeses i

considerades vàlides les paperetes en blanc. En resultaran

elegides les candidatures que hagin obtengut el vot favorable de

les tres cinquenes parts dels diputats i les diputades. Per tal de

facilitar-ne les votacions, disposen al seu escó de les paperetes

que contenen el nom dels integrants de les diferents

candidatures i també de paperetes en blanc. 

Començarem per l’elecció del director general de l’ens.

L’elecció del director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió

de les Illes Balears serà secreta mitjançant papereta.

La secretària primera anomenarà els diputats i les diputades

per tal de dipositar la papereta a l’urna corresponent. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. David Abril i Hervás.

Salvador Aguilera i Carrillo.

Andreu Alcover i Ordinas.

Olga Ballester i Nebot.

Elena Baquero i González.

Damià Borràs i Barber.

Isabel Busquets i Hidalgo.

Laura Camargo i Fernández.

Antoni Camps i Casasnovas.

María José Camps i Orfila.

Sílvia Cano i Juan no hi és.

Margalida Capellà i Roig.

Enric Casanova i Peiro.

Josep Castells i Baró.

Gabriel Company i Bauzá.

Pilar Costa i Serra.

Sandra Fernández i Herranz.

Jaume Font i Barceló.

Patrícia Font i Marbán.

Jaume Garau i Salas.

Álvaro Gijón i Carrasco.

Antonio Gómez i Pérez.

Alberto Jarabo i Vicente.

Juan Manuel Lafuente i Mir.

Silvia Limones i Costa

Marta Maicas i Ortiz.

El Sr. Marí Bosó no hi és.

Nel Martí i Llufriu.

David Martínez i Pablo.

Josep Melià i Ques.

Margaret Mercadal i Camps.

Aitor Morrás i Alzugaray.

Rafel Nadal i Homar.

Conxa Obrador i Guzman.

Isabel Oliver i Sagreras.

Antònia Perelló i Jorquera.

Xavier Pericay i Hosta.

Baltasar Picornell i Lladó.

Margarita Prohens i Rigo.

Sara Ramón i Rosselló.

Antoni Reus i Darder.

María José Ribas i Ribas.

Núria Riera i Martos.

Carlos Saura i León.

Montserrat Seijas i Patiño.

Vicent Serra i Ferrer.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Maria Antònia Sureda i Martí.

Santiago Tadeo i Florit.

Xico Tarrés i Marí.

Sílvia Tur i Ribas.

Miquel Vidal... -Xico, perdó.

Francina Armengol i Socías.

Gabriel Barceló i Milta.

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Vicenç Thomàs i Mulet.

María Salom i Coll

Joana Aina Campomar Orell.

Miquel Àngel Jerez i Juan.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa...

Jiménez de los Santos.

(Rialles)

Andreu Manresa.

Blanc.

Blanc.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Blanc.

Blanc.

Andreu Manresa.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Andreu Manresa.

Blanc.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Blanc.

Andreu Manresa.

Blanc.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Pere Bagur.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Pere Bagur.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Andreu Manresa.

Vots emesos, 56; vots vàlids, 53; vots en blanc, 17.

El Sr. Andreu Manresa Montserrat ha obtingut 36 vots.

Havent-se obtingut una majoria superior a les tres cinquenes

parts dels membres de la cambra, aquesta presidència proclama

elegit el Sr. Andreu Manresa Montserrat com a director general

de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i del

Consell de Direcció. 

L’elecció de la resta de membres...

(Aplaudiments)

L’elecció de la resta de membres del Consell de Direcció de

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears també serà

secreta mitjançant papereta. L’elecció es realitzarà mitjançant

una única cridada a cada diputat o diputada, el o la qual

dipositarà a l’urna habilitada a tal efecte una papereta que

contendrà els noms dels quatre membres integrants de la

candidatura anunciada abans per tal de procedir a la renovació

parcial del consell de direcció d’acord amb la Llei 15/2010, o

bé una papereta en blanc. A més cada diputat o diputada

dipositarà a una altra urna habilitada a tal efecte una papereta

que contendrà el nom dels dos membres integrants de la

candidatura abans anunciada per tal de procedir a les

substitucions dels membres que renunciaren a la condició de

membres del Consell de Direcció de l’ens o bé una papereta en

blanc.

La papereta de color blanc correspon als membres que han

d’elegir per renovació parcial del Consell de Direcció, i la

groga als membres que han d’elegir per tal de procedir a les

substitucions dels membres que renunciaren a la condició de

membres del Consell de Direcció. 

Per a l’elecció dels membres del Consell de Direcció la

secretària primera anomenarà els diputats i les diputades una

sola vegada per tal dipositar les paperetes a les urnes

corresponents: la papereta blanca dins l’urna marcada amb el

color blanc i, la groga, dins l’urna marcada amb el color groc.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. David Abril i Hervás.

Salvador Aguilera i Carrillo.

Andreu Alcover i Ordinas.

Olga Ballester i Nebot.

Elena Baquero i González.

Damià Borràs i Barber.

Isabel Busquets i Hidalgo.

Laura Camargo i Fernández.

Antoni Camps i Casasnovas.

María José Camps i Orfila.

La Sra. Cano no hi és.

Margalida Capellà i Roig.

Enric Casanova i Peiro.

Josep Castells i Baró.

Gabriel Company i Bauzá.

Pilar Costa i Serra.

Sandra Fernández i Herranz.

Jaume Font i Barceló.
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Patrícia Font i Marbán.

Jaume Garau i Salas.

Álvaro Gijón i Carrasco.

Antonio Gómez i Pérez.

Alberto Jarabo i Vicente.

Juan Manuel Lafuente i Mir.

Silvia Limones i Costa.

Marta Maicas i Ortiz.

José Vicente Marí i Bosó.

Nel Martí i Llufriu.

David Martínez i Pablo.

Josep Melià i Ques.

Margaret Mercadal i Camps.

Aitor Morrás i Alzugaray.

Rafael Nadal i Homar.

Conxa Obrador i Guzman.

Isabel Oliver i Sagreras.

Antònia Perelló i Jorquera.

Xavier Pericay i Hosta.

Baltasar Picornell i Lladó.

Margarita Prohens i Rigo.

Sara Ramón i Rosselló.

Antoni Reus i Darder.

María José Ribas i Ribas.

Núria Riera i Martos.

Carlos Saura i León.

Montserrat Seijas i Patiño.

Vicent Serra i Ferrer.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Maria Antònia Sureda i Martí.

Santiago Tadeo i Florit.

Xico Tarrés.

Sílvia Tur i Ribas.

El Sr. Vidal no hi és.

Francina Armengol i Socías.

Gabriel Barceló i Milta.

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Vicenç Tomàs i Mulet.

Maria Salom i Coll.

Joana Aina Campomar i Orell.

Miquel Àngel Jerez i Juan.

LA SRA. PRESIDENTA:

Recompte de vots de la urna corresponent als quatre

membres que s’han d’elegir per renovació parcial del Consell

de Direcció.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura,

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Blanc.

Candidatura.

Candidatura.

Blanc.

Blanc.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Blanc.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Vots emesos, 57; vots vàlids, 57; vots blancs, 4.

La candidatura integrada pel Sr. Jordi Bayona i Yopis, per

la Sra. Margarita Cardona i Cardona, pel Sr. Antoni Mascaró

i Rotger i per la Sra. Maria Bou Rodríguez ha obtingut 53 vots.

Recompte de vots de l’urna corresponent als dos membres

que s’han d’elegir per tal de procedir a les substitucions dels

membres que renunciaren a la condició de membres del consell

de direcció.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.
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Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Blanc.

Candidatura.

Candidatura.

Blanc.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Blanc.

Candidatura.

Candidatura.

Candidatura.

Total vots emesos, 57; total vàlids, 57; vots en blanc, 3.

La candidatura integrada pel Sr. José Luís Sintes i Pons i

per la Sra. Katherine Susan Wareham Cooks ha obtingut 54

vots. 

Atesos els resultats obtinguts, i ja que es compleix el criteri

de la paritat, previst a la Llei 15/2010, modificada per la Llei

9/2015, de 26 de novembre, esmentades abans, han estat elegits

membres del Consell de Direcció de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears, per renovació parcial del

Consell de Direcció, les persones següents: el Sr. Jordi Bayona

Llopis, la Sra. Margarita Cardona Cardona, el Sr. Antoni

Mascaró Rotger i la Sra. Maria Bau Rodríguez. 

Han estat elegits membres del Consell de Direcció de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per tal de substituir

els membres que renunciaren a la condició de membres del

Consell de Direcció les persones següents: el Sr. José Luís

Sintes Pons i la Sra. Katherine Susan Wareham Cooks.

El nomenament del director general i de la resta del

membres del Consell de Direcció de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears seran publicats en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial del Parlament

de les Illes Balears.

El director general i la resta de membres del Consell de

Direcció prometran o juraran els seus càrrecs davant de la Mesa

del Parlament de les Illes Balears, després d’haver-se’n publicat

el nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

VI. Adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa

d’aplicar el procediment directe i en lectura única al

Projecte de llei RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial

l’any 2015 de la paga extraordinària i l’addicional, o

l’equivalent, del mes de desembre de 2012.

Passam al sisè punt de l’ordre del dia que correspon...

(Aplaudiments)

Sisè punt de l’ordre del dia que correspon a l’adopció

d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el procediment

directe i en lectura única al Projecte de llei RGE núm. 8573/15,

de recuperació parcial l’any 2015 de la paga extraordinària i

l’addicional, o l’equivalent, del mes de desembre de 2012.

Abans de debatre aquest projecte de llei procedeix el

pronunciament del Ple de la Cambra sobre la proposta de la

Mesa de tramitació directa i en lectura única.

Puc considerar acordat aquest procediment de tramitació

per assentiment? Sí. 

VII. Debat i votació, si n’és el cas, del Projecte de llei

RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial l’any 2015 de la

paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, del mes

de desembre de 2012, amb l’esmena RGE núm. 9663/15.

A continuació passam al debat del projecte de llei. Setè punt

de l’ordre del dia que correspon al debat i votació del Projecte

de llei RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial l’any 2015

de la paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, del mes

de desembre de 2012, amb l’esmena RGE núm. 9663/15.

Intervencions dels grups parlamentaris que han presentat

l’esmena RGE núm. 9663/15.

Puc considerar aprovada per assentiment l’esmena? Sí,

d’acord.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508573
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201509663
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Passam al debat del Projecte de llei RGE núm. 8573/15.

Intervenció de la consellera d’Hisenda i Funció Pública, Sra.

Catalina Cladera.

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

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Pertoca avui a la Cambra decidir l’aprovació del projecte de

llei de recuperació parcial de la paga extraordinària del mes de

desembre de l’any 2012, es tracta del segon termini que es

pretén abonar als treballadors i treballadores al servei de

l’Administració de la comunitat autònoma i del seu sector

instrumental, després que el gener d’enguany es procedís al

retorn d’una primera part de la retribució extra de desembre de

l’any 2012. Aquest projecte de llei pretén retornar el 26,23% de

la paga extraordinària del 12 als empleats de l’administració i

així completar la devolució del 50% de la paga extra detreta.

Vull destacar que ens trobam davant d’un procediment

pactat i resolt mitjançant diàleg i acord, concretament l’acord

de la Mesa General d’Empleats Públics de l’Administració de

la comunitat autònoma, de 28 d’octubre; diàleg i acord amb els

representants dels treballadors, que ha estat l’actitud que s’ha

impulsat des de la Conselleria d’Hisenda i Administracions

Públiques des del minut 1 de la present legislatura. 

Com a qüestió prèvia, cal que aclareixi el per què de

l’adopció del procediment de lectura única per al tràmit

d’aquesta llei. L’acord del Consell de Govern, de 13 de

novembre, demana explícitament la tramitació directa, urgent

i per lectura única del text en el Parlament, l’objectiu és

propiciar l’aprovació més ràpida possible de la llei a fi que la

recuperació parcial de la paga pugui tenir lloc dins el 2015,

com així serà, si els senyors diputats i diputades ens confien el

seu suport.

Malgrat tot, aquesta llei que sotmetem avui a l’aprovació en

el Parlament no hauria d’existir, mai no s’hauria d’haver retirat

part del salari de cap funcionari. El Reial Decret Llei 20/2012,

de mesures urgents..., de mesures per garantir l’estabilitat

pressupostària, i els Decrets autonòmics 5 i 10 de l’any 2012,

de mesures urgents en matèria de personal i administratives per

a la reducció del dèficit públic, varen suposar autèntiques

destralades als serveis públics i a la dignitat del personal al

servei de l’administració. 

Aquesta normativa estatal i autonòmica va provocar, entre

d’altres retallades de drets, la supressió de la paga

extraordinària de desembre de 2012 per a tot el personal al

servei de la comunitat autònoma i de les entitats instrumentals

del sector públic autonòmic, i també del personal no docent

universitari dels centres concertats.

De totes les retallades dels drets als treballadors i

treballadores de la funció pública de 2012 aquest gener de 2015

només s’ha iniciat el retorn d’una part de la paga extra, però no

s’ha plantejat sota cap concepte el retorn de les garanties

laborals que els treballadors públics varen perdre fa tres anys.

El Govern del PP en cap moment no s’ha ocupat de restablir el

mal fet a la funció pública i als serveis públics en general. 

El fonament de dret per a la devolució d’una quarta part de

la paga extra de 2012 es troba en una disposició del Govern de

l’Estat, el Reial Decret Llei d’11 de setembre, pel qual es

concedeixen crèdits extraordinaris i suplement de crèdit al

pressupost de l’Estat. Aquesta norma preveu un nou termini de

retorn de la paga extra de l’any 2012 per a tot aquell personal

que en fos o que en sigui mereixedor. 

L’actitud del Govern estatal, en prendre aquesta mesura en

solitari i sense consultar les comunitats autònomes, va ser, com

a mínim, poc solidària. La mesura compromet clarament les

hisendes de les comunitats autònomes perquè implica un

desemborsament imprevist de capítol 1 que simplement no

figura als pressuposts de l’exercici corrent. El Sr. Montoro

tampoc no ens va consultar l’augment de l’1% a les nòmines de

tots els treballadors públics per a l’any 2016, una altra decisió

deslleial del Govern d’Espanya quan al mateix temps ha

imposat un 0,3% de dèficit per a l’any 2016 i no ha acceptat de

cap manera flexibilitzar-lo a les comunitats autònomes. Sense

dubte haguéssim agraït un poc més de confiança institucional.

Malgrat tot això i gràcies al procés negociador obert amb

els sindicats, representatius de la funció pública, avui

presentam aquest projecte de llei per a la recuperació parcial de

la paga extra de 2012, una iniciativa que dóna cobertura legal

a l’abonament d’un 26,23% o de 48 dies de la paga

extraordinària del mes de desembre del 12. El retorn correspon

a tots els empleats públics que en aquell moment, en aquell any,

haguessin estat al servei de l’Administració de la comunitat

autònoma.

És una llei breu amb un article únic que detalla el personal

que té dret a l’abonament de les quantitats meditades i el

procediment que s’ha de seguir per retre el cobrament. Afecta

més de 30.000 treballadors, personal funcionari fix o interí,

laboral, estatutari, docent, docent de la concertada, pertanyent

al sector instrumental o a les empreses públiques. Tot

treballador que en el 2012 merités tota la part de la paga extra

de desembre ara té dret al retorn de les quantitats retingudes.

Una llei que pretén ajudar al retorn de part dels drets i de les

garanties laborals dels treballadors de l’administració que

l’anterior govern va retirar. 

Som el Govern que capitalitza i porta a la pràctica el gir

social cap a l’esquerra que ens varen encomanar els ciutadans

i no hi pot haver un retorn dels serveis perduts si no recupera

al mateix temps la dignitat i les condicions òptimes de treball

d’aquells que en primera persona són els encarregats de brindar

aquests serveis a la ciutadania. I aquests encarregats són els

treballadors i les treballadores de la funció pública.

Per això, des d’aquest govern hem fet els màxims esforços

per començar a recuperar els ponts de diàleg que s’havien

romput amb els sindicats. Des del primer moment de la

legislatura ens hem assegut a parlar amb els sindicats sobre

com podíem començar a plantejar mesures que beneficien al

màxim els funcionaris i el personal laboral de tota

l’administració de la comunitat autònoma, dins de les

limitacions econòmiques i financeres que tenim, que tots

coneixem i que són moltes, unes limitacions que varen forçar

a suspendre l’acord d’aplicació de la carrera professional

simplement perquè no hi havia suficients recursos per afrontar-
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la, tal com havia previst l’anterior govern, qüestions que

malgrat tot s’han pogut superar gràcies precisament a la

capacitat de diàleg que han demostrat els sindicats de la funció

pública i aquest govern. 

Avui podem demostrar amb fets que el camí del retorn de

drets i garanties dels treballadors de l’Administració de la

comunitat autònoma ja s’ha iniciat. Hem entaulat un nou marc

de relació entre l’administració i els seus treballadors; així cal

destacar els diferents acords sectorials per desbloquejar la

carrera professional dels empleats públics de serveis generals

i de salut, i els sexennis dels docents i personal de la sectorial

d’educació. Al mateix temps la mesura es pren sense

representar un impacte econòmic que no sigui assumible per les

finances de la comunitat autònoma. Els acords sobre carrera

professional resolen una situació molt complicada, un conflicte

pervers impulsat per l’anterior govern, que va posar els

empleats públics de la comunitat autònoma com a hostatges per

agranar quatre vots abans de les eleccions, i això no era just, no

ho era ni per als empleats públics ni per als representants

sindicals.

Especialment important va ser l’acord de la sectorial de

serveis generals, aconseguit per unanimitat el passat dia 12 de

novembre. Els gairebé 4.000 treballadors d’aquest apartat de

l’administració han vist com per primer cop queden equiparats

a la resta de sectorials de la funció pública quant a la posada en

marxa de la carrera professional, un colAlectiu, el de serveis

generals, que sempre havia quedat despenjat. A més l’acord

contempla una novetat molt important, un canvi de model cap

a la funció pública, on es valorin els elements de creixement

personal, professional i la motivació per a la millora del servei.

L’Escola Balear de l’Administració Pública tendrà un paper

fonamental dins l’organització de la carrera professional dels

funcionaris, serà responsable de la gestió dels indicadors i les

avaluacions que permetin o que mesurin l’evolució dels

treballadors dins la seva pròpia carrera. Aquest és un concepte

innovador que modernitza la funció pública i la fa més àgil i

adaptada a la necessitat del ciutadà.

El canvi polític és molt gran en referència al tracte a la

funció pública. És normal, l’anterior govern no hi creia, en el

servei públic; el Partit Popular parlava d’eficiència, però només

ho practicava en forma de retallades; eficiència no és sinònim

de retallada, eficiència no equival a acomiadament, el que va

fer el Partit Popular eren retallades en nom de l’eficiència, però

que realment obeïen a la seva creença. La política dels darrers

quatre anys ha afeblit la funció pública, i el que és més greu és

que ha desmantellat serveis bàsics com educació, sanitat,

dependència, SOIB, en són exemples. Aquest govern ja ha pres

mesures en totes aquestes àrees per sumar serveis, no per

restar-ne.

I vaig acabant. En aquest darrer consell de govern s’han

aprovat dues qüestions importants per als treballadors públics:

en primer lloc, l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per

a places que són de caràcter estructural i que no es poden cobrir

de manera interina; l’oferta és per un total de 32 places de torn

lliure i 33 per promoció interna, i es formula d’acord amb

l’actual legislació, que limita la taxa de reposició a un 50% de

les vacants que es generen. L’altre acord de govern ha estat el

de l’aprovació de la flexibilització horària per a tots els

treballadors de l’administració de serveis generals per poder

facilitar la seva assistència a cursos de formació. 

D’altra banda aquest govern manté els canals de diàleg

oberts amb els sindicats per seguir preparant noves mesures per

retornar els drets perduts. Una de les més injustes que hi havia

al decret de l’any 2012 era la rebaixa del complement per

incapacitat transitòria, una mesura molt dura que creiem que és

un ultratge cap als funcionaris; per atacar l’absentisme laboral

es criminalitza tot el colAlectiu. De la mateixa manera el Govern

també treballa en la recuperació de dies de lliure disposició,

que també van ser rebaixats.

La realitat de la funció pública de l’Administració de la

comunitat autònoma ja ha començat a canviar i encara ho ha de

fer més, amb algunes mesures com les que acabo de descriure.

Una d’aquestes es troba ara sotmesa al seu judici, la llei que

recupera parcialment un nou tram de la paga extra de desembre

de l’any 2012, que no va ser abonada. Esperam comptar amb

tot el seu suport per tirar-la endavant. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cladera. Intervencions dels grups

parlamentaris a favor del projecte de llei. Pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula el Sr. José Manuel Lafuente

per un temps de quinze minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

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

Consellera, en primer lloc vull manifestar la posició del Grup

Popular de donar suport a aquesta proposta, manifestar que li

donarem suport, i manifestar que el Grup Popular i el Govern

al qual donava suport el Grup Popular a principi d’enguany ja

va començar en aquesta senda. Vull dir que a la Llei de

pressupostos vigent en aquests moments, la Llei de

pressupostos de 2015, ja es va incloure la devolució del 25% de

la paga extraordinària i es va abonar, com ha dit la Sra.

Consellera.

També es van posar una sèrie de millores dels funcionaris

de la comunitat autònoma, en concret en els fons socials, les

ajudes per fills menors de 18 anys, les ajudes per cura de

persones amb discapacitat, les ajudes d’acció social per estudis

i la compensació de despeses per assistència sanitària. 

També va quedar inclòs en el pressupost de 2015, amb

pressupost, amb partida i amb pacte amb els sindicats -ho dic

perquè quan es diu que no hi havia una bona relació amb els

sindicats, bé, el 2014 es va pactar precisament la reactivació de

la carrera professional i evidentment va ser fruit d’un pacte, no

va ser per designació divina, va ser perquè es va pactar, el

Govern va tenir les reunions corresponents amb els

representants sindicals i es va pactar. Qui va suspendre després

va ser el Govern actual, i per sort ha rectificat; els donam
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l’enhorabona per rectificar la suspensió que vostès van acordar,

i varen rectificar tampoc no per iniciativa voluntària del primer

moment, s’ha de recordar que en aquest plenari es van debatre

precisament proposicions per part del Partit Popular que

inicialment els grups que donen suport al Govern van votar en

contra, però estem contents que s’arribi a un pacte, que s’arribi

a un pacte amb els sindicats, i que aquesta qüestió de la carrera

professional i de la devolució de la paga extra sigui positiva, i

per tant hi donarem suport, actuarem amb lleialtat i amb

responsabilitat, com ens toca.

I dic que precisament tant la devolució de la part de la paga

extra que es va pagar a principi d’enguany per part de l’anterior

govern, com la inclusió de la carrera professional, era un

esforç, i totes les accions complementàries que he citat, era un

esforç important, tenint en compte com estava i com està la

situació econòmica de la comunitat autònoma i del Govern, i

aquest esforç el va fer un govern del Partit Popular. 

I ara la normativa estatal, que és normativa marc en aquest

cas, el que dóna és la possibilitat, és una possibilitat que dóna,

vull dir que el fet que el Govern i el Parlament actual ho

vulguin o no ho vulguin fer és una qüestió de voluntat política,

si hi ha possibilitats o no hi ha possibilitats, dóna aquesta

possibilitat, i nosaltres pensam que és just que es pugui tramitar

aquesta devolució de paga extra; consideram que és just i

procedent aquesta devolució, igual que en el seu moment, en el

2012, es va adoptar una sèrie de mesures que eren

imprescindibles tenint en compte la situació econòmica. És a

dir, no crec que hi hagi ningú, per molta demagògia que es

vulgui fer, que pensi que congelar una paga extraordinària dels

funcionaris era perquè sí, per anar en contra dels funcionaris i

perquè al govern de torn li donava la gana fer açò. És a dir, la

situació econòmica del 2012 era una situació molt complicada,

es va haver d’adoptar una sèrie d’accions concretes, i una va

ser aquesta, i era la suspensió. Jo record que el 2012 tothom va

dir que es llevava als funcionaris la paga extra, i l’acord era de

suspensió amb el compromís de la devolució. 

I per què es pot tornar la paga extraordinària en aquest

moment? Perquè la situació econòmica ha millorat, perquè els

ingressos de les administracions públiques han millorat, perquè

tots els ciutadans, tots, han fet un esforç important per sortir de

la crisi, i des del Grup Popular volem manifestar l’agraïment a

tots els funcionaris, a tots els treballadors públics, que també

han ajudat a sortir de la situació tan complicada en què es

trobava el nostre país, tan complicada que s’han hagut de fer

esforços importants, però els ha fet tothom: n’ha fet el

treballador autònom, n’han fet les empreses, n’han fet els

treballadors, els pensionistes que han ajudat amb la seva pensió

les seves famílies, i entre tots s’ha pogut sortir d’aquesta

situació, s’ha pogut superar la crisi. Per tant l’agraïment per

part del Grup Popular a l’esforç, a la feina, a la capacitat i a la

preparació dels funcionaris públics i dels treballadors de la

comunitat. I agraïm aquest esforç, i pensam que és just en

aquest moment que gràcies precisament a haver adoptat les

decisions adequades en el moment adequat es pot tornar la paga

extraordinària.

Desgraciadament no podem tornar el 5% que el Sr.

Zapatero va llevar a tots els funcionaris, aquest 5% ja s’ha

perdut. Ho dic perquè, clar, és molt fàcil dir “no, aquests

senyors eren tan dolents que, mira, perquè sí van llevar la paga

extraordinària i tal, i nosaltres som tan bons que a partir d’ara

ens duim tan bé, tan bé, tan bé que, bé, hem volgut llevar la

carrera professional que havien acordat anteriorment però al

final hem rectificat”, però allò del 5% del Sr. Zapatero ningú no

se’n recorda. Per tant crec que el que hem de fer és mirar cap

endavant, veure que en aquest moment es pot adoptar aquesta

decisió, veure que és prudent des del punt de vista

pressupostari, que és just des del punt de vista de tornar el que

estava suspès, i per tant manifestam que per part del Grup

Popular, sense caure en l’“i tu més” i retreure una o una altra

cosa, donarem suport a aquesta iniciativa. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, la Sra. Laura Camargo per un temps de quinze

minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Diputades, diputats, treballadors i

treballadores de la cambra, jo seré molt breu, però m’agradaria

deixar almanco dues qüestions clares i un parell d’idees, també.

En primer lloc cal insistir, i malgrat que estigui el Partit

Popular en campanya i no vulgui acceptar tot el que ha fet en

el passat i només vulgui mirar el futur, cal insistir sobre el que

el Partit Popular ha fet en el passat. Aquesta retirada de la paga

extra del funcionariat és una més de les innombrables i

nombroses retallades amb les quals el Partit Popular ens va fer

pagar els plats trencats a les treballadores i als treballadors del

sector públic. Jo som una treballadora del sector públic i com

a professora universitària durant tota la legislatura del Partit

Popular vaig haver de sentir com mai abans la campanya de

criminalització del funcionariat feta a mans d’aquest partit. El

Partit Popular no va posar només els seus esforços a retallar el

que és una conquesta plena dels treballadors i les treballadores,

un dret conquistat gràcies a les seves lluites, sinó que a més a

més es va dedicar a desprestigiar la nostra feina fent una

campanya, tractant-nos com un boc expiatori, com si nosaltres

fóssim, com si el funcionariat, els treballadors i les

treballadores públic fóssim els veritables responsables d’una

crisi causada per la rapinya dels poders financers i per la

corrupció dels poders polítics encapçalats pel Partit Popular.

Encara puc recordar amb indignació com el que era llavors

i encara és, per cert, secretari d’Estat d’Administracions

Públiques, el Sr. Beteta, s’adreçava als funcionaris d’una

manera molt despectiva l’abril de l’any 2012, just abans de

donar el sus a aquestes retallades, llençant una mena de fàtua a

les treballadores i als treballadors de la funció pública, i deia el

Sr. Beteta: “Tienen que olvidarse del cafelito y de leer el

periódico, y ser más productivos con responsabilidad y con

humildad”. La veritat, senyores i senyors diputats, això clama

al cel, clama al cel posar aquesta tinta de calamar per no deixar

veure els problemes de fons que estava causant el Partit

Popular mentre cometia tants de casos de corrupció amb els

diners de totes i de tots. També record en aquells moments

converses que teníem els companys i les companyes de la
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Universitat, a les quals ens demanàvem amb indignació com era

possible que se’ns estigués estigmatitzant d’aquesta manera

quan els lladres del Partit Popular encara cometien aquests

robatoris i no havien tornat els doblers que havien robat, i

encara estam esperant, encara estam esperant que mirin al futur

tot el que vulguin, però que vulguin també assumir tot el que

s’ha fet en aquesta darrera legislatura, i que per favor tornin els

diners.

Nosaltres, senyores i senyors del PP, no feim política

covarda. És al contrari; fer política covarda és retallar els

salaris, retallar els drets, retallar a les treballadores i als

treballadors. Això sí que és molt covard.

En segon lloc, la segona idea que m’agradaria deixar clara

és que entenem els esforços que s’han fet per part de la

conselleria per recuperar aquest 26 i busques per cent de la

paga extra que es va deixar de pagar l’any 2012, després

d’aquest primer termini que ja també s’ha explicat, però un

govern progressista, un govern de canvi ha de fer també una

aposta clara i decidida en defensa dels drets dels treballadors i

les treballadores públics, i per això, ja per acabar, reclamem

dues coses: aquest 50% que resta d’aquesta paga que se’ns va

llevar ha de ser tornat el més aviat possible; sabem que en

aquests pressuposts no s’ha tengut en compte tornar aquest

50%, però com a treballadors sempre estam fiant un mes de la

nostra feina al nostre empleador, però en aquest cas si es paga

l’any 2017 seran cinc anys que hem fiat el 50% del nostre salari

al nostre empleador, i pensem que això no són condicions

dignes, i demanaríem un esforç per tal de tornar aquest 50% el

més aviat possible. I en segon lloc també voldríem demanar al

Govern una reacció sempre ràpida i ferma davant dels atacs al

funcionariat, i que pugui contribuir a donar una imatge real de

la feina que fan, molt allunyada de la que va crear per als seus

propis interessos el Partit Popular, per molt que encara el Sr.

Lafuente agraeixi la seva dedicació i la seva disposició per

arribar a un bon acord.

I res més. Demanam per això que aquesta conselleria, que

aquest govern tengui un compromís per no retallar més, per

tornar els drets perduts, per no menyscabar els drets dels

treballadors i de les treballadores de la funció pública. Moltes

gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula el Sr. Antoni Reus per un temps de

quinze minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

amb l’aprovació d’aquest projecte de llei de recuperació d’una

part de la paga extra de 2012 suposarà que l’any 2015 els

treballadors hauran recuperat poc més del 50% de la paga extra

de Nadal de 2012, eliminada pel Reial Decret Llei 20/2012. 

En primer lloc crec que tots estam d’acord que és una bona

notícia que els treballadors i les treballadores públics puguin

anar recuperant progressivament allò que se’ls va prendre

mitjançant aquest reial decret llei 20/2012 i el seu

desenvolupament a les Illes Balears amb els decrets llei 5 i

10/2012. Jo volia recordar que segons la memòria d’aquest

projecte de llei això suposarà per a la comunitat autònoma dins

enguany prop de 16 milions d’euros, a part dels que ja estaven

prevists dins el pressupost de 2015 per a la recuperació de la

primera part, suposarà 16 milions d’euros, quasi 16 milions

d’euros més als quals farà front la comunitat autònoma abans

que acabi l’any; són 2 milions d’euros de serveis generals, 5,5

milions del personal docent, 1,5 milions del personal docent de

concertada, quasi 5 milions d’euros de personal sanitari, i al

voltant de 2 milions d’euros d’altres entitats, inclosa la

Universitat. 

Crec que hem d’agrair als sindicats i al Govern que s’hagi

pogut arribar a un acord en el calendari del retorn de la part

restant de la paga extra i en el calendari del retorn de la majoria

de drets que varen ser perduts pels treballadors aquesta passada

legislatura, perquè si bé és ver que l’Estat va imposar amb el

reial decret llei la supressió de la paga extra i també és l’Estat

que ara ha habilitat la seva devolució, ho fa al mateix temps

que imposa unes restriccions de dèficit, unes restriccions que

a la vegada fan difícil assumir aquest retorn en aquests

moments. 

La resta de la paga extra, aquest prop del 50% que quedarà

pendent, suposarà assumir aquests propers anys 30 milions

d’euros més en uns anys en què l’Estat ens marca uns objectius

de dèficit del 0,3% l’any que ve, del 0,1 el 2017 i de l’equilibri

pressupostari el 2018. Clar, convé posar esment a aquesta dada,

crec que és interessant. La paga extra s’elimina l’any 2012 per

complir un objectiu de dèficit que en aquell moment era de

l’1,3, i ara s’habilita el seu retorn quan l’objectiu de dèficit és

molt més restringit.

Per tant, crec que no sobra recordar a tots els grups, els

quals reclamen, tots, el retorn de drets als treballadors públics,

però que a la vegada alguns critiquen les mesures

pressupostàries, les mesures tributàries, vull dir, que proposa el

Govern, i és que sense una cosa no hi ha l’altra; sense mesures

tributàries no serà possible el retorn de drets, sense mesures

tributàries no seria possible aquest augment de l’1% que està

previst per a l’any que ve, no seria possible haver arribar a

l’acord de la carrera professional i no seria possible retornar la

resta de la paga extra que quedarà pendent. Per tant, convé

tenir-ho present.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES BALEARS, el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Molt breument, evitarem reiteracions, estam a favor del

projecte de llei, per tant li donarem suport.
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És cert que tots els empleats públics han patit retallades

com a conseqüència de la crisi, i això ho han patit amb governs

de diferents colors polítics, perquè aquí, si escoltàvem la

consellera d’Hisenda, semblava que només era d’un color

polític qui havia retallat; jo no és que hagi de defensar aquest

color polític, ja es defensarà tot sol, però sí que li vull dir al

diputat Lafuente que va equivocat en una cosa: que no és vera

que no se’n recordi ningú de la retallada del 5%, tots els

empleats públics se’n recorden bé de la retallada del 5% i tenen

memòria. Per tant, és evident que els empleats públics han patit

aquestes retallades, segurament una política dictada, crec que

tots ho sabem, des de les altes instàncies europees, això no

només era, diguem, una iniciativa del Govern central, sinó que

això que es diu la Troica, que ja sé que està molt criminalitzada

per segons quins grups, una de les recomanacions que sempre

feien als governs era el retall, ficar mà al sou dels funcionaris

públics, una mesura relativament fàcil per a tots els governs.

Per tant, està molt bé que el Govern de les Illes Balears hagi

decidit retornar una part d’aquests drets perduts.

No em resisteix a dir que una de les anomalies d’aquest

estat autonòmic és, precisament, que el Govern central digui a

les autonomies com ha de gestionar els seus funcionaris, jo

entenc que es puguin establir límits, horitzons de dèficit,

etcètera, però crec que estaria molt bé que, si realment creim en

l’autonomia política, deixàssim que cada autonomia decidís

com fa els retalls i quines decisions pren en relació amb el seu

personal, això és una autonomia realment política.

I acab, i contest un poc i rebat el Sr. Reus, ja sé que vostès

ho confien tot a pujar imposts, però hi ha altres maneres, amb

un pla d’eficiència que ha proposat El Pi, que encara cercam i

no trobam, amb canvi de model de finançament, hi ha altres

vies per trobar els recursos per fer possible mesures com

aquestes, que nosaltres aplaudim. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Nel Martí, pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup no

intervendrà, però sí que vol deixar constància que donarà

suport a aquesta iniciativa i que dóna suport, i vol felicitar el

Govern per aquest feina de recuperació dels drets laborals dels

treballadors públics; és una feina complicada, difícil, però avui

veiem que és possible i és una realitat. I per tant, encoratjam el

Govern a continuar fent feina en aquest sentit. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay, del Grup Parlamentari

Mixt.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Nosaltres tampoc no

intervendrem, i reiterem també el nostre suport a la iniciativa

a la qual, evidentment, votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Pilar Costa, del Grup Parlamentari

Socialista.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El meu grup també dóna suport a

aquest projecte de llei de recuperació de part de la paga extra

de Nadal de l’any 2012. L’esmena que hem donat per aprovada

que vàrem presentar conjuntament tots els grups parlamentaris

era una esmena bàsicament tècnica. Vull aprofitar també per

agrair a tots els grups parlamentaris les facilitats que han donat

tant per presentar l’esmena com perquè avui puguem debatre,

de forma urgent i per lectura única, aquest projecte.

Dir que la modificació que s’ha presentat simplement el que

fa és suprimir la referència que es fa en el projecte a la

necessitat d’integrar totes les quanties resultants a la

recuperació parcial de la paga extra, a la secció 36 dels

pressuposts, perquè s’entenia que no era operatiu quant a les

quanties que corresponen al personal de les entitats del sector

públic instrumental.

I aprofitar també per encoratjar la Conselleria d’Hisenda

per continuar en aquesta línia de diàleg permanent i d’acord

que va permetre que el passat dia 28 d’octubre s’arribàs a un

acord amb la Mesa general d’empleats públics de

l’administració de la nostra comunitat autònoma, entre d’altres

coses, que permeti que ara aprovem aquest projecte de llei per

retornar el 26% d’aquesta paga extra de Nadal del 2012.

I esperam també que això només sigui el principi d’una

llarga llista d’acord per recuperar passa a passa els drets

aniquilats pels governs, diferents governs del Partit Popular a

l’any 2012, tant a l’Estat, com aquí, a les Illes Balears.

I també ens alegram de mesures aprovades recentment per

part del Consell de Govern, aquesta darrera setmana, com ha

estat l’oferta pública d’ocupació per a places estructurals, i la

flexibilització també horària, entre d’altres.

I el que està clar i demostrat és que el diàleg permanent és

la millor arma per arribar a acords i a consens en aquest cas

amb els empleats públics.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació del Projecte de llei debatut, amb

l’esmena RGE núm. 9663/15 incorporada.

Es pot aprovar per assentiment? Queda aprovat per

assentiment el projecte de llei.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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