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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda a tots i a totes els que sou aquí ara.

(Rialles)

Començam. Continuam amb el debat número 11, de totalitat

i globalitat, agrupació de la secció 19, Conselleria de Treball,

Comerç i Indústria, amb les seccions i entitats afins. 

Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular. Secció

19, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, esmena 9153;

secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, esmena 9154;

secció 77, Institut d’Estadística de les Illes Balears, esmena

9155; E07, Institut d’Innovació Empresarial de les Illes

Balears, esmena 9156; C02, Escola d’Hoteleria, 9157. 

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular. Secció 19,

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, al programa 315B,

salut i prevenció de riscs laborals, esmenes 9425, 9426; al

programa322A, ocupació i inserció laboral específiques,

esmenes 9413, 9421, 9424; al programa 723A, promoció

industrial i tecnològica, esmenes 9414, 9423, 9417; al

programa 763A, ordenació de les estructures comercials i

empresarials, esmenes 9381, 9415, 9419, 9416. Secció 76,

Servei d’Ocupació de les Illes Balears, al programa 322D,

foment i gestió de l’ocupació de les Illes Balears, esmenes

9412, 9339, 9340, 9410; E07, Institut d’Innovació Empresarial

de les Illes Balears, esmenes 9408 i 9420.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS. Secció 19, Conselleria de Treball, Comerç i

Indústria, al programa 763A, ordenació de les estructures

comercials i empresarials, esmenes 9005 i 9007. 

Grup Parlamentari Mixt-Ciutadans. Secció 19, Conselleria

de Treball, Comerç i Indústria, al programa 763A, ordenació de

les estructures comercials i empresarials, esmena 9559. Secció

76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, al programa 322D,

foment i gestió de l’ocupació de les Illes Balears, esmenes

9552, 9566 i 9551.

Té la paraula el Sr. José Vicente Marí i Bosó, del Grup

Parlamentari Popular.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Els polvorons eren molt bons, però fa falta aigua per poder

parlar.

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

aquesta tarda de fer cas d’una recomanació de la Sra. Capellà

aquest matí, respecte de la diferència entre els nombres i les

persones, perquè jo me l’escolt, Sra. Capellà, fins i tot llegesc

els informes que m’entrega. Per cert, respecte de l’informe,

amb independència del fons de l’informe, l’informe d’Amnistia

Internacional, diu una cosa respecte del Decret 16/2012, i és

que va ser positiu per la gratuïtat de l’assistència sanitària dels

solAlicitants de protecció internacional, i també de les víctimes

de tracta d’éssers humans, i diu una cosa també negativa, amb

independència del fons, eh?, que és l’aplicació confusa i

dispersa que va implicar molta confusió en els nostres centres

de salut, i en aquest cas, per la responsabilitat que em pertoca,

l’assumesc per la part que em toca, perquè almenys el que s’ha

de fer és ser solvent en l’aplicació de les coses i no generar

confusions ni incerteses.

I respecte dels pressupostos de la Conselleria de Treball, Sr.

Conseller, en la opinión de mi grupo parlamentario son unos

presupuestos los de su conselleria que adolecen de las mismas

notas características que el presupuesto en general: fallidos y

mal dirigidos. Son unos presupuestos fallidos y mal dirigidos.

Deberían buscar la creación de empleo y mejorar la calidad

del empleo que ya generamos, y se dirigen en la dirección

justamente contraria, a frenar la creación de empleo en

nuestra comunidad. Deberían perseguir reducir la desigualdad

social y sin embargo son unos presupuestos dirigidos a

consolidar la desigualdad social. Deberían respaldar e

impulsar el comercio en nuestras islas, y una vez decretada la

moratoria ustedes toman vacaciones y no van ni a respaldar ni

a impulsar nuestro comercio. E igualmente deberían respaldar

e impulsar nuestra industria, e igualmente se dirigen

directamente en la dirección contraria, o sea, pasan inéditos

en materia de industria el año que viene.

Gestionar la indignación generada por una durísima crisis

económica destructora de empleo, y además agravada por

políticas equivocadas, pues requiere saber qué políticas..., y

requiere hacer políticas solventes y requiere dar soluciones

eficaces, porque si no se genera frustración. Es decir, se puede

hablar mucho de la indignación, pero si no se sabe gestionar

porque no se tienen soluciones eficaces se genera frustración,

y esto es lo que generan estos presupuestos, frustración y

desencanto. 

El desfile de los siete portavoces parlamentarios del

Govern durante este día y medio que llevamos de debate

parlamentario, el desfile de los siete portavoces

parlamentarios del Govern, excusándose en el sistema de

financiación, en Madrid, y lanzando el latiguillo de “pero es

que los recursos son limitados, es que el dinero es el que es”,

cuando hace ocho meses resultaba que se podía hacer de todo,

resulta un sarcasmo, resulta un sarcasmo.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Un presupuesto también en esta conselleria que propone

un sablazo de impuestos, el descontrol...

(Més remor de veus)

...el descontrol del gasto público, el volver al lío de la gestión

de los fondos en el SOIB, y los informes y las moratorias, todo

ello junto -sablazo en impuestos, descontrol gasto público,

informes y moratoria- todo ello junto hará que en el plazo de

un año y medio tengamos un frenazo de nuestra actividad

económica y destrucción de empleo, como demuestran, y usted

lo sabe, las cifras de paro, de variación mensual de paro,

intermensual de paro respecto al año pasado.

Esta es la herencia que usted tiene que gestionar: 20.000

parados menos, 20.000 altas más en la Seguridad Social, y le

hemos venido señalando que la dirección que llevan no es la

correcta, que la dirección que llevan no permite o no permitirá
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generar más empleo ni dar mayor calidad al empleo que

generamos, y supondrá un frenazo de nuestra actividad

económica. Por lo tanto los presupuestos de su conselleria no

ayudan al resultado pretendido sino que van en la dirección

contraria. Faltan incentivos a la contratación y a la

conversión de contratos temporales en indefinidos, y son

exponenciales en los incrementos de capítulo 1, esto sí,

personal.

Sr. Conseller, la realidad es la que es y los políticos

proponemos soluciones para transformarla, pero lo que no se

puede hacer es lo que hace usted, y es imponer su realidad,

porque ello le hace vivir ajeno a la realidad misma y le

incapacita para cambiarla. 

Y respecto a las enmiendas parciales, respecto al debate a

la globalidad, igualmente reiteramos que se persigue el

realismo de los presupuestos -esto se dice cada año, ¿no?,

“estos son los presupuestos más reales”-; pues lo que

perseguimos con las enmiendas parciales presentadas por

nuestro grupo parlamentario es, aunque a ustedes les parezcan

ya sus presupuestos suficientemente reales, darles mayor

contenido de realidad, y van dirigidas en cuatro grandes ejes:

la necesidad de incrementar las partidas de prevención de

riesgos laborales y salud laboral; también respecto de la

industrialización, apoyo al comercio y emprendedores, y las

políticas de empleo porque están..., se incrementan partidas de

capítulo 1, pero no..., repito, las políticas de empleo están mal

dirigidas.

E igualmente -esto ya es otro debate que también hemos

venido teniendo estos días- eliminan las líneas de financiación

o hacen una apuesta directa por las líneas de financiación de

formación en centros públicos, y nosotros opinamos que hay

que incrementar las líneas y apostar por el criterio general de

la ley, que es que exista pública concurrencia y que las

academias de formación y centros de barrio puedan concurrir

a dar estos cursos de formación, que están funcionando

básicamente bien, entendemos.

Y nada más, muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, presidenta. Sr. Marí, escucharle hoy, cuando

hablan ustedes de las cifras de paro, ahora intermensuales, toda

la vida han sido interanuales, que es como se miden las cifras

de desempleo, después miramos los términos de afiliación, pero

hoy hemos descubierto que ustedes ahora hablan de cifras

intermensuales sin comparar con los años anteriores, lo cual

desde luego produce estupefacción, porque lo único en lo que

están obsesionados, cuando gobernaban y cuando están en la

oposición, es en las cifras, sólo ven cifras. Desde luego nunca

se ha preocupado de las personas que están detrás de las cifras,

nunca se han preocupado. Nosotros siempre hemos dicho que

mes tras mes nos siguen preocupando las cifras de desempleo

que tenemos por quienes están detrás de ellas; a ustedes no,

ustedes ahora descubren las cifras de paro intermensuales; el

mes que viene le pasaremos las cifras de paro “interdiales”, a

ver si consiguen que entre dos o tres días haya también

diferencias al respecto.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Los presupuestos que presentamos son unos presupuestos

sociales, son los presupuestos de esta comunidad autónoma

probablemente más sociales de su historia, son unos

presupuestos pensados para los abandonados por la crisis, por

la crisis que han gestionado tan bien ustedes; para los

desempleados, para los trabajadores y para las trabajadoras;

pero también para nuestras PIME, para nuestra industria y para

nuestro pequeño y mediano comercio, tan olvidado a veces,

porque creemos además que un futuro social es posible, un

futuro distinto.

Le voy a decir dos cosas. A mí me corresponde dar las

cifras, cada tres meses de economía y cada mes de empleo, y

más que sonrojo le tengo que decir que me produce dolor, me

produce dolor decir que se crece un 3,1%; a ustedes desde

luego no les producía dolor decir esas cifras, a mí me produce

dolor decir que se crece un 3,1% y en paralelo ver comedores

sociales llenos, desempleados, excluídos, y gracias a su política

laboral trabajadores pobres. Por tanto no hablemos de

crecimiento económico porque no podemos hablar de una

recuperación, y dar estas cifras es sonrojante. Para eso están

estos presupuestos, son unos presupuestos de cambio, porque

para nosotros no vale crear empleo a cualquier precio, no sirve

crear empleo a cualquier precio.

Ayer escuchaba en un debate decir que la mejor -y lo dicen

permanentemente- la mejor política social es crear empleo; éste

es su dogma de fe, su gran dogma, y también su maldición, la

maldición que les ha llevado a estar donde están ahora, porque

decir esto es condenar a la precariedad, es generar más

desigualdad, es generar más pobreza y exclusión, porque

ustedes nunca aplican políticas sociales, simplemente dejan que

el individualismo, que el liberalismo campe a sus anchas.

Ustedes sólo creen en un modelo individual, sólo creen en

liberalismo, sólo creen en dejar hacer, que cada uno haga lo

que considere, que cada uno contrate como considere, que cada

uno explote como considere, y así no podemos seguir.

Necesitamos construir sociedad, necesitamos construir

solidaridad, y no hay que confundirla, como se hace muchas

veces, con la caridad; a pesar de estar en fechas navideñas

muchas veces se confunde la caridad con la solidaridad.

El individualismo durante esta crisis económica, sus

políticas al respecto, la falta de humanismo, nos hacen recordar

en ocasiones, como señalaba el poeta ya hace muchos años, que

un hombre solo, una mujer, tomados de uno en uno, son como

polvo y no son nada. “Tu destino está en los demás, tu futuro

es tu propia vida, tu dignidad es la de todos”. Lo decía

Goytisolo a su hija Julia en el año 79. Tenemos que recuperar

la dignidad de todos, tenemos que recuperar la dignidad

también en la política, tenemos que recuperar la dignidad en el

trabajo, tenemos que recuperar los derechos de los

trabajadores. Su política social nos ha llevado la contraria.
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Usted me dice que yo no toco con los pies en la calle, que

vivo de palabras y de sueños. Le voy a decir dos cosas: ¿usted

ha visto dormir a un trabajador en la trastienda de un bar, Sr.

Marí?, no creo que usted haya visto dormir a un trabajador en

la trastienda de un bar; yo sí, yo sí lo he visto, yo sí he visto

dormir a trabajadores que no cobraban en la trastienda de un

bar.

(Remor de veus)

¿Usted ha visto lesionados por fatiga crónica?, ¿por trabajar

más horas de las establecidas hasta que se rompen la espalda o

hasta que se doblan las muñecas? Usted no ha visto eso, yo sí.

(Més remor de veus)

No me diga a mí lo que yo he visto o lo que he dejado de

ver. ¿Usted ha visto a licenciados...

(Alguns aplaudiments)

¿Usted ha visto a licenciados en economía trabajando como

becarios sirviendo en un bar? Yo sí, y lo he combatido. ¿Y

ustedes qué han hecho?, ¿ustedes qué han hecho al respecto? 

Nosotros hablaremos de recuperación cuando el

crecimiento se redistribuya, y para eso son estos presupuestos.

Son unos presupuestos dirigidos para la redistribución, para

una imposición justa, para que pague más quien más tiene, y

por eso el presupuesto global de la conselleria asciende a casi

81 millones de euros, un incremento del 13%, no precisamente

en capítulos de personal; lo que más incrementa son los

capítulos 4 y 6, destinados a hacer políticas al respecto, y usted

lo sabe. El incremento presupuestario de las políticas con

repercusión directa es de 8,9 millones de euros, un crecimiento

del 18% respecto al año pasado; pasamos de gastar 47,3 a 56,

capítulos 4 y 6, Sr. Marí, y aquí es donde se demuestra el

cambio de gobierno en políticas de empleo.

Queda manifiesta la contraposición con todo lo ocurrido en

los últimos cuatro años. Es un gobierno que sí cree en las

políticas de empleo, que realiza un presupuesto social, a la

medida de la voluntad de los ciudadanos, y este carácter social

lo marcaremos durante toda la legislatura. Es un presupuesto

destinado a mejorar la situación de empleabilidad de nuestros

desempleados y las condiciones de trabajo de nuestras

trabajadoras y trabajadores. El incremento va por tanto dirigido

a mejorar la calidad del empleo, a mejorar la competitividad de

nuestro tejido empresarial, porque nuestro objetivo, como no

puede ser de otra forma, es alcanzar el progreso económico,

pero también alcanzar el progreso social. 

Y los ciudadanos -creo que lo van entendiendo- han votado

un nuevo modelo de crecimiento, donde las cuestiones de

inclusión, pobreza, precariedad e igualdad se contemplen y se

hable de ellas, porque no sucede nada por hablar de ellas, hay

que hablar de ellas para transformarlas, para hacer políticas que

reviertan esa situación. Dicho de otra manera, tan importante

como cuánto es el crecimiento económico y de empleo lo es

cómo se consigue, porque no sirve crear empleo a costa de

derechos.

En materia de economía la Dirección General de Economía,

su principal tarea, y por eso se incrementa también el

incremento presupuestario correspondiente, es coordinar a

nivel de Gobierno el diseño de la política económica; por eso

también tiene un presupuesto asignado. En materia de política

industrial el presupuesto global es de 6.113.000; dicen que no

hacemos política industrial; mantenemos la política industrial,

como no puede ser de otra forma, pero lo que queremos es

hacer políticas que conduzcan a un aumento del valor añadido

producido, y por tanto aumentar el peso de la industria en la

economía balear, por cierto, durante los tres últimos años de su

gobierno estancado, cuando hablamos del valor añadido

producido vemos que está estacado durante los tres últimos

años, y parece que no se han preocupado al respecto porque no

hicieron políticas al respecto. Ahora dicen que nosotros no

incrementamos y que la paralizaremos; pero si la han

paralizado ustedes los últimos tres años. Mire el índice de

crecimiento, mire el índice de valor añadido producido y verá

que los tres últimos años ya estaba paralizada por sus política,

con lo cual a nada que hagamos lo que tenemos que hacer, que

es una ley de industria y un plan industrial, seguramente las

mejoraremos. Y apostaremos por una estrategia industrial

basada en esa ley de industria en la aplicación del Plan

industrial. Apoyaremos y haremos mejoras competitivas para

las propias empresas, para eso son los presupuestos que

establecemos. 

En materia de comercio y empresa dicen que no hemos

hecho nada, que sólo hemos hecho una suspensión, por cierto

heredada de la política de ustedes, que no fueron capaces de

evitar un recurso de inconstitucionalidad, aún teniendo seis

meses, aún teniendo al Gobierno del Sr. Rajoy para ello, y

nosotros lo hicimos en diez días, pero no sólo hemos hecho

eso. Ya le he dicho, o lo dije en las últimas preguntas

parlamentarias que se me dijeron, que nosotros sí que hacemos

un trabajo respecto al pequeño y mediano comercio para buscar

un equilibrio también con las grandes superficies porque

creemos en ese modelo comercial.

Por eso la dotación de la Dirección General de Comercio y

Empresas es de 2.120.000 euros, y supone 650.000 euros más

que lo que destinó el anterior gobierno, un 47,2% por tanto más

para políticas de apoyo e impulso al comercio de las Islas

Baleares. Para nosotros es de vital importancia el comercio

como elemento vertebrador no sólo a nivel económico sino

también a nivel social, un modelo de comercio urbano y de

proximidad y, por eso, una parte del presupuesto irá destinado

a planes de dinamización comercial para ello, con dotaciones

presupuestarías que, desde luego, duplicarán lo que se hizo

durante los últimos años donde lo único que se hizo fue otorgar

licencias para establecer grandes superficies, pero no se

adoptaron políticas para favorecer ni al pequeño ni al mediano

comercio.

Apostaremos por la internacionalización de las empresas de

Baleares, para eso también tenemos partidas. Y si hablamos de

fondos propios, ya que habla de capítulo 1 en numerosas

ocasiones, le diré que los fondos propios en capítulo 4 y 6 de

las distintas áreas en esta materia se incrementan un 99,87%,

ustedes no destinaron fondos propios ni al comercio ni a la

empresa, utilizaban únicamente los que les aportaba Madrid o

los que les aportaban los fondos europeos, nunca creyeron en
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esto. Por tanto, creáme que nosotros no paralizaremos sino que

mejoraremos e impulsaremos el pequeño y mediano comercio.

En materia de empleo, es claro que para nosotros el SOIB

es, desde luego, la principal herramienta y el principal

instrumento para mejorar la empleabilidad de los ciudadanos

desempleados de Baleares o de la ocupabilidad de aquellos que

ya tienen un trabajo. Por tanto, por eso es la que tiene mayor

volumen presupuestario, por eso desde 2011 por primera vez

el SOIB supera los 50 millones de euros, por eso ha crecido un

21%. Y le digo bien, Sr. Marí, un incremento

fundamentalmente en capítulo destinado a políticas de empleo,

en políticas directas de empleo el presupuesto asciende a 40

millones de euros, 28,45% más que lo que destinaron ustedes.

Políticas directas de empleo destinadas a la ciudadanía, 28,45%

más. 

No sé de qué cifras me habla, porque si me hablase de

fondos propios puros lo que aumentamos es prácticamente, y

prácticamente produce sonrojo, es un 800%, porque ustedes

destinaron 600.000 euros con fondos propios en políticas de

empleo. Esto es lo que ustedes valoraban a los desempleados

de estas islas, por eso nosotros ya prácticamente llegamos a los

6 millones en el primer año, Sr. Marí, y de eso tampoco habla.

El SOIB se convertirá en un servicio integral para todo el

conjunto de la población laboral, que es de lo que se trata.

Fomentaremos o reconstruiremos el sistema de intermediación

laboral que ustedes simplemente dejaron morir, tenían un

personal y lo extinguieron y lo despidieron como hicieron con

tantas otras áreas del Gobierno, despidieron al personal que

tenían, ahora también estaremos pagando las distintas

indemnizaciones que ustedes tan bien consideraban que hacían.

Mejoraremos la orientación y la formación, departamentos

desmantelados por el anterior gobierno. Haremos programas

destinados a mejorar la calidad en el empleo, la formación, la

contratación, formación en materia de colectivos vulnerables,

garantía juvenil. Creo que hoy no voy a discutir más de garantía

juvenil, ha quedado claro lo que ustedes apostaban por la

garantía juvenil, porque consiguieron 300 inscritos en un año

y medio y nosotros ya vamos por 1.500 en menos de seis

meses, Sr. Marí. En mayores de 45 años políticas directas

destinadas a la contractación. Para todo ello, 36 millones de

euros, Sr. Marí.  En orientación e intermediación más de 2

millones, un 100,11% más que en el ejercicio anterior. De esas

cifras no le he escuchado hablar, me imagino que en la réplica

podrá decir lo que le corresponde, pero me gustaría que

analizase las cifras que ustedes también desarrollaron. 

En materia de trabajo, economía social y salud laboral

incrementamos un 57,6%. En economía social, que este

gobierno sí cree en ello, fomenta la economía social como una

alternativa viable para la salida de la crisis, son los que más han

aguantado la crisis, las que menos despidos han realizado y los

que tienen la contratación más estable. Por eso también hay que

apoyar al cooperativismo que durante cuatro años ha estado

simplemente abandonado. 

En salud y seguridad laboral, que me acaba de decir que nos

planteaban como deberíamos mejorarlo, le voy a decir lo que

no hay que hacer, lo que hicieron ustedes, desmantelar el

servicio de salud laboral, no destinar recursos a salud laboral

hasta hacer que tengamos el índice de siniestralidad más alto de

toda España, eso es lo que hemos también heredado de sus

políticas, el índice más alto de siniestralidad de cualquier

comunidad autónoma. Por eso, nosotros sí apostamos por

recuperar la salud laboral, por eso incrementamos un 66% el

presupuesto en materia de salud laboral, por eso reforzaremos

los equipos de prevención, por eso ya hemos ultimado una

estrategia balear de salud laboral que tendrá dos ejes: reducir

la siniestralidad y hacer programas específicos en materia de

ergonomía, porque tenemos un grave problema en muchos

sectores en materia ergonómica, tenemos un problema con los

reponedores, tenemos un problema en materia de handling y

también tenemos un problema con las camareras de pisos, por

eso haremos programas destinados específicos a esa materia.

Por eso aumentamos todas las partidas, por eso duplicamos

y triplicamos en materia de salud laboral porque haremos

programas específicos, porque sabemos hacerlos, porque al

frente hay personal que sabe dirigirlos, no poner simplemente

a personas que han pasado durante cuatro años sin pena ni

gloria, pasaron de trabajo y salud laboral a educación, pasaron

después de donde están al consell y simplemente no hicieron ni

implementaron políticas en salud laboral. La consecuencia es

que nos ha llevado a tener los índices más altos de toda España.

Y cierro y termino con la precariedad laboral. Ustedes me

hablan de estacionalidad, de que estamos destruyendo empleo.

Lo que nos hemos encontrado es un mercado totalmente

temporal, contratos temporales, contratos a tiempo parcial,

jornadas que esconden contratos de dos horas que esconden

jornadas muy superiores de 10 de 14 horas. Para nosotros la

lucha contra la precariedad laboral, contra la explotación

laboral que también existe es nuestra prioridad y lo saben.

Ahora parece que todos tomamos consciencia de ella, menos

mal, creemos que ahí hemos hecho y hemos aportado algo,

aunque ustedes no lo quieran reconocer. Ahora se habla de la

situación de precariedad, se habla de que hay que combatir la

precariedad y Baleares es un referente en la lucha contra la

explotación laboral, Sr. Marí, algo habremos hecho y

seguiremos haciéndolo. Destinaremos los recursos necesarios

para volver a hacer planes que supongan la conversión de

contratos a tiempo parcial en tiempo completo y en reducir la

temporalidad, esa que ustedes decían que iban a convertir no sé

cuántos contratos temporales en indefinidos simplemente

dejando hacer al mercado, dejando hacer. El dejar hacer lo que

ha hecho es que estemos donde estamos. Nosotros más de

4.000 trabajadores han visto mejorar sus condiciones cuando

hicimos el Plan de lucha contra la explotación laboral, ustedes

con sus políticas transformaron 80 contratos en el último año.

Finalizo hablando de política, porque todos los

presupuestos que hacemos es política, porque es política

destinada a hacer cambio social y porque a veces, además, los

cambios sociales hacen que se produzcan cambios reales, que

se hagan cambios reales en las políticas, y lo estamos viendo,

y ustedes siguen sin entender, se están produciendo cambios.

Hay que escuchar los movimientos sociales, hay que escuchar

lo que dice la calle, lo que nos piden, y ustedes no lo hacen.

Nosotros sí creemos que hay que hacerlo, entendemos lo que

nos están diciendo, entendemos que esos cambios sociales hay

que traducirlos en políticas reales y para eso son estos
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presupuestos porque a veces, Sr. Marí, en ocasiones se vuelven

a abrir las grandes alamedas y se trazan los caminos para que

todos puedan recorrerlos y hay que hacer que todos puedan

recorrerlos. Se abren tiempos de diálogo, tiempos para una

política de izquierda, tiempos para recuperar y construir

derechos.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Negueruela. En torn de rèplica, pel Grup

Parlamentari Popular el Sr. Marí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, en lo único que

coincido es en lo de las grandes alamedas, no sé yo si todos los

grupos que le dan respaldo lo tienen igual de claro. 

Ha subido usted a esta tribuna a hacer el mismo discurso o

a soltar la misma retahíla de siempre. Respecto a las cifras y las

personas, que usted se preocupa mucho de las personas, ustedes

son los de las personas, y a hacer el mismo discurso de la

superioridad moral que siempre practican ustedes. 

Cuando llegamos al Gobierno con la cifra de paro más alta

de la historia de Baleares dijeron que las políticas que íbamos

a hacer traerían más paro, más destrucción. Cuando las cifras

de paro empezaron a bajar dijeron que... no, oiga, es que no

hay que mirar solo la cifra de paro, hay que mirar que se cree

empleo, y el Gobierno dijo sí, sí, está claro, vamos a eso.

Cuando se empezó a crear empleo dijeron que no había que

mirar eso sino las altas a la Seguridad Social y cuando se crean

altas a la Seguridad Social ustedes saltan otra vez y dicen,

hablemos de la precariedad. 

Yo estoy dispuesto, y mi grupo parlamentario, a hablar de

todo lo que quieran porque al final lo que se demuestra es que

reduciendo el desempleo se genera igualdad o se reduce

desigualdad, esto es lo que hay y lo dice el informe FOESSA,

de los tres ejes el empleo es determinante para reducir la

desigualdad, el empleo es determinante en dos de ellos. 

Por lo tanto, creando empleo, dando mayor calidad al

empleo se reduce la desigualdad, por eso en esta comunidad se

redujo la desigualdad social en la legislatura que se creó

empleo, que es la que acabamos de dejar, y se incrementó la

desigualdad social en la legislatura que ustedes, y usted en

concreto, destruía empleo.

(Remor de veus)

Sí, sí, y, ¿a costa de qué? Otra vez la gran pregunta de la

superioridad moral, sí, sí, estamos bien, sí, sí, vale, pero ¿a

costa de qué? Oiga, a costa de nada, a costa de ir sacando gente

del paro, ir sacando gente que pueda ingresar en su casa, que

eso es lo que hay que hacer. Por lo tanto, eso de ¿a costa de

qué? Es su gran pregunta siempre. Y dice, no sirve crear

empleo a cualquier precio, esto ya lo sé que usted está en estas,

o sea, ya se lo dije el otro día, usted al señor que tiene un

comercio y que dice: no puedo contratar porque tengo muchos

costes impositivos, no puedo contratar una persona cuatro

horas para que me ayude a despachar porque tengo muchos

costes impositivos, nosotros decimos, te vamos a bonificar las

cotizaciones a la Seguridad Social para que al menos puedas

contratar a una persona cuatro horas, y usted le dice que no,

que es un explotador, que es un esclavista, que total esa

persona para trabajar cuatro horas que esté en la lista del paro.

Este es su discurso, esta es la diferencia, Sr. Conseller. 

Y déjeme decirle otra cosa además, mire, yo me dedico a

política o me decidí dedicarme a política porque me interpela

la realidad que nos circunda, ¿no? Considero que la realidad es

imperfecta y...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... para cambiar la realidad que nos rodea, porque la ves

imperfecta y bueno, pues, tomas la decisión de dedicarte a la

política para cambiar la realidad que te rodea. Yo creo que

junto con los compañeros de mi partido y de mi grupo pues

intentamos cambiar la realidad que nos rodea y mejorar la vida

de las personas, porque creemos que la manera en que nosotros

intentamos mejorar la vida de las personas es mejor en un

debate y contraponemos y debatimos, ¿de acuerdo? Yo además,

en concreto y creo que muchos de mis compañeros, se dedican

a la actividad política para combatir en concreto también,

además de mejorar la vida de las personas, para combatir el

discurso sectario y demagogo que ha hecho usted en esta

tribuna, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

¿Qué sabe usted, Sr. Conseller?, ¿qué sabe usted?

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. En contestació del Govern el Sr.

Negueruela, per cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

La verdad es que no esperaba que nadie en sede

parlamentaria me dijese que qué sé yo o qué sabe cualquiera de

nosotros. Yo entiendo que usted sepa cosas, ¿qué se yo?, yo me

imagino que cada uno en lo nuestro intentamos aportar lo que

podemos y lo que sabemos. Yo también estoy en política desde

hace menos años por una razón, me imagino, puramente de

edad, pero estoy y estoy ¿sabe para qué? No sólo para intentar

cambiar la realidad, como dicen ustedes, sino para intentar

también transformar la realidad y créame que hace falta

transformar la realidad. 

Ustedes hablan de que los dos mecanismos, que ustedes ven

como la panacea, es reducir el desempleo disminuye la
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desigualdad. Después ha hablado de la calidad en el empleo.

Bien, vamos por partes.

Primero habla simplemente, que es lo que han hablado en

los últimos meses de reducir el empleo como mecanismo para

disminuir la desigualdad, han estado durante los dos últimos

años diciendo las cifras, las cifras, las cifras que reducían sin

atender que mientras tanto aumentaba la desigualdad, con lo

cual, su regla de oro no ha funcionado porque disminuyendo las

cifras ha aumentado la desigualdad y han creado por primera

vez en un estado social y democrático y de derecho, del que

tanto se vanaglorian, del que tanto hacen banderas, han

conseguido que hablemos de trabajadores pobres. Nunca se

había hablado de trabajadores pobres hasta que ustedes han

aplicado unas medidas que han atacado directamente a la línea

de flotación del derecho al trabajo, y han creado por primera

vez trabajadores pobres, trabajadores que no llegan a fin de

mes. Por eso este gobierno tiene que tomar medidas desde

todas sus áreas, por eso desde asuntos sociales hay que hacer

rentas también para los trabajadores que no llegan a fin de mes.

Eso les parece... eso es a lo que nos han conducido con las

políticas que han utilizado. 

Nosotros lo que decimos es que el desempleo cuando se

disminuye y hay calidad en el empleo y hay salarios dignos y

se crean contratos estables ahí se empezará a reducir la

desigualdad. Todo lo contrario de lo que ha sucedido. Ustedes

sólo querían mes tras mes, mes tras mes, decir que se reducían

las cifras y para eso han hecho lo que hizo falta. En cuatro años

estamos igual que en 2011 en horas trabajadas a nivel de

Estado, ustedes lo saben, es un dato innegable, y aún así siguen

diciendo que mes tras mes, mes tras mes se reducen las cifras

de desempleo. No han conseguido disminuir la desigualdad,

han aumentado la desigualdad, han constituido una clase que es

la clase de los trabajadores pobres y nosotros ahora

utilizaremos todas las herramientas que tenemos para intentar

transformar esa realidad, para intentar convertir que el que

trabaje, desde luego, pueda llegar a fin de mes y que el

desempleado tenga opciones de empleo en esta comunidad

autónoma dándoles formación, formación sí para el empleo,

coordinada en centros públicos, ¿por qué no? Tenemos las

mejores instalaciones en los centros de formación profesional

públicos, vamos a utilizarlas. 

Lo que no vamos a hacer es simplemente sacar cursos,

como ustedes sacaban, teniendo en cuenta que prácticamente el

40% de ellos se destinaban únicamente a administración.

¿Usted cree que el 40% de los cursos de formación en esta

comunidad autónoma tienen que ser para administración? ¿lo

cree sinceramente? A lo mejor no lo cree si viese los perfiles de

empleo que se requieren, pero lo que pasa es que no lo veían.

Desmantelaron el SOIB, desmantelaron la intermediación,

ustedes no analizaban los perfiles de empleo que necesitan

nuestras empresas que son las que nos dicen, tienen que hacer

formación. Algo muy raro en esta isla en materia de hostelería

tienen que incrementarla, en materia de turismo, en materia

náutica, que es lo que estamos haciendo conjuntamente con la

Conselleria de Educación, y eso es lo que estamos

desarrollando. No creo que esté tan mal que en vez de hacer el

40% de cursos para administración también se hagan en

hostelería, también se hagan más en materia náutica porque es

lo que reclaman nuestras empresas.

Sí, hay que ponerse al lado de las empresas, no nos

cansamos de decirlo, nosotros apoyamos a las empresas.

Prácticamente la totalidad de las empresas cumplen con las

condiciones de trabajo, los hay que no cumplen y son los que

generan además no sólo precariedad sino también competencia

desleal. Y ustedes no hicieron nada por combatirlo, no hicieron

absolutamente nada. 

En esa materia nosotros llegamos y hemos destinado una

partida y se ha visto como se pueden cambiar las cosas porque

haciendo política se cambian las cosas y ahora todo el mundo

percibe que es un gobierno que cambia. Yo no voy a hacer la

demagogia que acaba de hacer usted que un comercio que

contrata a alguien cuatro horas porque tiene que tener cuatro

horas... si un comercio, no sé, si una mercería me ha dicho,

contrata una persona cuatro horas porque tiene que estar cuatro

horas, perfecto, es lo que toca, los contratos están para eso, que

cumplan su horario, pero ¿usted quiere hablar hoy de contratos

a tiempo parcial en esta comunidad autónoma con todo lo que

nos está cayendo y rodeando, que es lo que ha generado su

reforma laboral? ¿quiere hablar de verdad de contratos a

tiempo parcial en sectores como restauración con la que está

cayendo en esta comunidad autónoma? ¿se atreve a venir aquí

a decirme eso? Pues hablemos de contratos a tiempo parcial,

contratos de dos horas que encierran diez y catorce horas,

contratos abusivos, contratos en explotación laboral, contratos

que no cumplen ni siquiera los salarios mínimos a los que le

correspondería. No las mercerías, Sr. Marí, no las mercerías,

como usted está viendo, y a eso nosotros destinamos nuestras

políticas, a combatir esa precariedad laboral porque lo que

tenemos que hacer es si estamos creciendo un 3,1% que ese

3,1% se redistribuya, que ese 3,1% llegue a todos, llegue a las

trabajadoras, que llegue a los trabajadores, que llegue a los

desempleados, que no sea simplemente para que sigan teniendo

los que más tienen más y los que menos, menos, Sr. Marí.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sr. Negueruela. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES, la Sra. Sureda per un temps de

deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Venim de

fer un doble balanç negatiu de la legislatura passada, primer per

la disminució de l’ocupació a temps complet i segon per

l’empitjorament de la qualitat del tipus de treball, que ha tengut

com a conseqüència la precarietat laboral i un major risc

d’exclusió social. 

Ens preocupen dos aspectes, l’ocupació de qualitat i

l’autoocupació, és a dir, els autònoms. No podem permetre que

les nostres illes tenguin les quantitats d’aturats que a dia d’avui

tenim, 135.000 demandants de feina a novembre de 2015, dels

quals més de 77.000 es consideren aturats; a més d’unes feines

precàries i uns treballs eventuals, que fan que bona part dels
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balears no sàpiguen com han d’organitzar la seva vida. Sense

una feina estable no es pot tenir una feina estable.

En El Pi proposam un pla de xoc contra l’atur juvenil i un

pla d’ocupació per a la gent de més de 45 anys. Hem de

protegir, millorar i donar suport efectiu als autònoms i petites

empreses, són un factor importantíssim dins la nostra comunitat

generador de llocs de feina. Volem reduccions de les

cotitzacions socials i que aquestes estiguin directament

relacionades en funció dels ingressos reals, que és el que passa

amb un treballador que té una nòmina a bona part dels països

d’Europa. Les empreses familiars generen el 35% del PIB de

Balears, el talent de les Illes se’n va. Parlam de fer un canvi de

model econòmic que passi per la innovació i la investigació,

per un pla de generació d’ocupació de qualitat. Volem que es

reconegui la insularitat per ser més competitius, per no pagar

un sobrecost, per exportar els nostres productes, facilitar la

creació d’empreses i eliminar les traves burocràtiques, facilitar

línies creditícies per a la posada en marxa de nous negocis, a

partir de la seva avaluació i viabilitat, amb especial atenció al

suport de les institucions europees, per prioritzar les petites i

mitjanes empreses locals, és necessari posar en valor la llarga

tradició de les Illes Balears a sectors estratègics i tantes altres

indústries que al llarg del temps han anat evolucionant en un

mercat que és la globalització.

Aquests pressuposts no contemplen cap davallada tributària

per a les petites i mitjanes empreses, perquè aquí es queixaren

molt de les retallades de l’anterior govern i les retallades es

mantenen en aquests pressuposts, a més de l’increment

generalitzat d’imposts. I des d’El Pi creim que hem de donar

oxigen a tots aquells que han fet l’esforç de sobreviure durant

els anys de crisi, perquè hi haurà un moment que no podran

sobreviure, hi haurà un moment que els generadors de feina

diran basta. Les petites i mitjanes empreses tradicionals o

familiars, que suposen el 35% del PIB de Balears, base de la

nostra economia, han anat cedint terreny cada cop més a les

grans empreses. És la funció d’aquest govern el facilitar la

presència als mercats internacionals per a la comercialització.

Creim que es poden redistribuir els pressuposts per apostar per

un model i aquí entra en joc la transversalitat de les

conselleries, perquè si Innovació i Turisme va de la mà de

Comerç i Indústria, es pot fer una major aposta per les

empreses i la indústria balear. Hem d’actuar per no morir

d’èxit, en un sistema que cada dia mostra més unes febleses. I

amb això volem dir que hem de continuar apostant pel turisme,

indiscutible motor econòmic, però per sobreviure, com diu el

meu company Jaume Font, no hem de posar tots els ous dins el

mateix paner. 

Per una part volem agrair que en comissió ens acceptessin

dues esmenes, la d’1 milió d’euros per a acadèmies de formació

de treballadors i poder pagar deute d’aquest, i l’altra per a

l’execució del projecte del polígon de Porreres. Per altra banda,

El Pi defensa el teixit productiu propi, la petita i mitjana

empresa d’aquí, els autònoms, el petit comerç, els pagesos, els

treballadors, etc., perquè les grans empreses ja disposen de la

cobertura que els proporciona la normativa europea i estatal. El

futur passa també per reforçar les indústries tradicionals i les

activitats econòmiques estratègiques i en aquest sentit hem

presentat i hem mantingut les nostres dues esmenes, que petites

en quantitat demostrarien el bon camí a seguir.

En referència a les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari Popular i pel Grup Mixt, ens mantendrem gairebé

així com ho férem en comissió. En algunes ens abstendrem

perquè consideram que no és el moment o no són prioritàries

ara mateix, i en altres, com el suport en estratègies

d’internacionalització, Pla industrial, amb especial incidència

en sectors estratègics, el Pla de millora de polígons industrials,

estudis i treballs de redacció del Pla director sectorial i

d’equipaments comercials de Mallorca, el Pla de suport a les

p e t ites  i  mit janes  em p reses ,  co b ertu ra  a l  P la

d’internacionalització d’empreses, que ja també he dit,

fomentar innovació en tecnologia empresarial dels comerços i

reposar el tema de la línia en ajudes d’ocupats i desocupats. A

aquestes els donarem suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt-Ciutadans

el Sr. Pericay per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. Presidente, señoras y señores diputados, miembros del

Gobierno, consejero. Nuestro mercado laboral ha sido capaz de

situarnos hasta tres veces por encima del 20% de paro, como

comprenderán esto no es una anécdota, es un problema. El

consejero Negueruela en su comparecencia en la Comisión de

Hacienda, para explicar el presupuesto de su consejería dijo lo

siguiente: “los datos expuestos nos indican el cambio de

tendencia actual. Existe un gobierno que cree en las política de

empleo, un gobierno que realiza un presupuesto social a la

medida de la voluntad de los ciudadanos. Este carácter social

será una de las características esenciales que marcarán la

legislatura presente. El incremento presupuestario irá destinado

en gran parte al rescate de la ciudadanía y a mejorar la calidad

en el empleo”.

Pues bien, esa falta de calidad en el empleo que el gobierno

actual tanto ha echado en cara al gobierno anterior y con razón,

no se lo negaré, les preocupaba igual cuando eran ustedes

quienes gobernaban, porque con ustedes en esta comunidad el

paro pasó del 9% en 2007 a un 25,3% en 2011, más de 16

puntos porcentuales en 4 años, ¡todo un récord! Y en cuanto a

la calidad, le refresco un poco la memoria, en junio de 2009

por ejemplo, el 35% de los contratos temporales eran de entre

3 y 6 meses, el 22% de entre 1 y 2 meses y el 16% de menos de

un mes de duración. Son datos del Instituto Nacional de

Estadística, referidos a esta comunidad. O sea del total de

contratos temporales, un 74% eran en junio de 2009, cuando

ustedes mandaban, pura basura, que es como lo llamarían -me

imagino- ahora. Y por cierto, tengo muy presente que detrás de

cada uno de estos contratos hay una persona, o sea no estoy

hablando de cifras, sino de personas que están detrás de cada

uno de estas cifras.

Pero volvamos a esa precariedad y a la mejor forma de

ponerle remedio. En Ciudadanos, ya lo saben, somos

partidarios de un contrato único y no sólo nosotros creemos en

él, sino también unos cuantos Nobel de economía y hasta decía

creer en él, por cierto el otro día, alguien que usted debe
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conocer bien y es el ex-presidente Felipe González. Pero ese

cambio en el sistema de contratación, se lo admito, debe ir

acompañado de una mejora en la formación, algo que debe

empezar por una reforma del sistema educativo y me alegra

haber oído que están ustedes trabajando de común acuerdo con

el consejero de Educación en esta materia. Y en concreto debe

empezar por una formación profesional verdaderamente eficaz,

que reduzca de forma drástica el abandono escolar y prepare a

nuestros jóvenes para la inserción en el mundo del trabajo. 

Mientras esos cambios no surjan efecto, lo único sensato

ciertamente es potenciar las políticas activas de empleo. No

dudo que el Gobierno también persigue el objetivo de potenciar

esas políticas de empleo, nuestras enmiendas también giran

entorno al mismo objetivo. Por un lado en la 9551, sacamos un

total de 569.945 euros de partidas del SOIB, que a nuestro

juicio no son necesarias, prensa, alimentos, vestuarios y otros

suministros, para destinarlos a las ayudas y las becas

relacionadas con la Formación Profesional para el empleo. Si

queremos que trabajadores en activo y desocupados lleguen a

especializarse, debemos facilitarles la capacitación y la mejora

de sus aptitudes profesionales. Estoy seguro que en eso vamos

a estar todos los aquí presentes de acuerdo.

La enmienda siguiente, la 9552, tiene por objeto el fomento

de las políticas de inserción de colectivos de desempleados de

larga duración en riesgo de exclusión laboral, o sea mayores de

45 años, discapacitados y víctimas de la violencia de género.

Creemos que esa partida debe también incrementarse y por eso

le hemos destinado en nuestra enmienda un aumento de

250.000 euros.

La 9566 persigue el fomento en las ayudas para el

aprendizaje de lenguas extranjeras por parte de nuestros

jóvenes, siendo el turismo nuestro principal activo en el campo

económico y laboral, resulta imprescindible que los empleados,

en especial los más jóvenes, dominen alguna lengua extranjera.

De ahí que propongamos esa dotación de 60.000 euros.

Y la última enmienda tiene un componente distinto, en este

caso ayudar a nuestras empresas en el complejo proceso de

internacionalización, dotándolas de las herramientas necesarias

para facilitar su salida a los mercados extranjeros. Por eso

duplicamos la partida destinada a este fin con otros 250.000

euros. El crecimiento de nuestro tejido productivo pasa por dar

a la exportación la importancia que se merece o cuando menos

así lo creemos nosotros. En definitiva, o invertimos en

formación y favorecemos la exportación, o dentro de un año

estaremos aquí lamentándonos probablemente de lo mismo, de

lo que nos lamentamos ahora, o aún estaremos peor. Confío en

que no sea el caso.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. En torn de contra pel Grup

Parlamentari Podem Illes Balears el Sr. Saura per un temps de

deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Muchas gracias diputados, diputadas. El Sr. Marí ha

planteado una pregunta al conseller, ha dicho qué sabe

usted..., se refería a qué sabe él de usted. Yo no sé nada de

usted, pero sí sé algo de mi. Yo el año pasado estuve

trabajando de camarero en un hotel de 5 estrellas y vi lo que

es la precariedad laboral -en un hotel de 5 estrellas, ¿eh?- y

vi a una persona que no podía cogerse una baja porque tenía

miedo a que le echaran, una persona de 60 años que seguía

fregando platos después de mucho tiempo. Si eso pasa en un

hotel de 5 estrellas, no me quiero imaginar la situación en

hoteles de menor categoría.

Des del nostre grup parlamentari creiem que hi ha un

augment considerable dels pressuposts a la Conselleria de

Treball, Comerç i Indústria i precisament l’augment és a les

àrees que nosaltres consideram més sensibles. Desgraciadament

les conselleries a vegades es limiten a resoldre els problemes

que el Govern de l’Estat ha anat creant. I després de les

reformes laborals del 2010 del Partit Socialista i la reforma

laboral del Partit Popular el 2012, els ajuntaments i les

diferents administracions, com governs autonòmics i els

consells, han anat assumint aquesta tasca d’intentar contrarestar

allò que ha estat una tasca de destrucció de llocs de treball, que

mai no hauria d’haver permès un govern que es prengués

España en serio. Mai no hauria d’haver provocat aquesta

situació.

A les nostres illes no només ens afecta l’atur, sinó que

també estam en un condició molt complexa, perquè també ens

afecta la temporalitat, l’estacionalitat. La temporalitat afecta a

9 de cada 10 nous contractes i els contractes a temps parcial

són el 42% dels nous contractes també. No em vull imaginar

tampoc com seria el contracte únic que proposa Ciutadans, tots

els contractes serien temporals. Això se suma a una situació de

precarietat laboral i d’explotació crònica. Les reformes laborals

han estat el marge que alguns empresaris i els lobbies hotelers

han aprofitat per contractar dues persones pel mateix sou, quan

abans en contractaven una, el marge també per augmentar la

càrrega de treball, a la vegada que el sou és menor o el mateix.

Clar, ho fan emparats per una llei injusta i inhumana.

Però hi ha gent que també s’ha aprofitat d’una situació de

deixar fer, com deia el conseller, i han tingut conductes que han

arribat a un nivell que mai imaginaven. Hem sabut que

determinades màfies han exercit explotació laboral, amb

jornades laborals de 70 hores setmanals i amb salaris de 600

euros mensuals, empleats sense contracte i fins i tot que han

patit amenaces i agressions greus. Això és el resultat d’una

política d’inacció permanent i d’acció contrària als drets dels

treballadors i les treballadores. Nosaltres sabem que des de la

conselleria s’estan fent passes per acabar amb aquesta

explotació laboral, s’ha dut a terme un pla en contra d’aquesta

explotació que, a més va detectar nombrosos casos de frau en

els contractes i pensam que això és un símptoma que no s’havia

fet molt la passada legislatura. Nosaltres de tota manera

encoratjam el Govern i el conseller que es negociï un augment

d’inspectors permanents a les Illes Balears, a més d’acordar-ne

un augment durant la temporada d’estiu, perquè en una

comunitat com la nostra és necessari que s’incrementin en la



1090 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / fascicle 4 / 22 de desembre de 2015 

 

temporada alta. Esperam que amb un canvi de govern a l’Estat

això s’entengui pel proper executiu estatal. 

Creiem que hem d’apostar per una millor qualitat dels llocs

de treball, per millorar també la capacitat adquisitiva dels

treballadors i treballadores, cosa que revertiria també en

l’economia. Si volem parlar d’economia, dels números de

creixement econòmic, també hem de parlar de qualitat en el

treball. I per això hem de fer polítiques actives d’ocupació,

combinat amb allò que deia abans, lluita contra el frau en la

contractació i contra l’explotació laboral.

Per altra banda hem de dignificar la situació dels

treballadors i treballadores, per això el nostre grup parlamentari

ha registrat una proposició no de llei, que aposta per dignificar

els llocs de treball de les cambreres de pis, fent un estudi d’un

nombre màxim d’habitacions a netejar, depenent de

l’establiment. 

Pensam que aquestes polítiques actives d’ocupació que està

posant en pràctica el Govern, es veuen reflectides en

l’increment substancial en el SOIB que compta amb

51.900.000 euros. I pensam que és essencial que

l’administració pública ajudi a la gent que està a l’atur i que

formi els treballadors i treballadores per poder trobar un treball.

El sector privat ha de tenir el seu lloc, les empreses de treball

temporal també, però no té sentit tenir una conselleria de

Treball que no faci tot el que pot perquè el sector públic sigui,

amb una inversió adequada, una eina cabdal per a la

recuperació del treball que tanta gent ha perdut i per a la

trobada de feina de molts de joves que encara no han tingut

feina.

Per altra banda, el Partit Popular vol incrementar la partida

en salut i riscos laborals. Però aquesta partida ja ha augmentat

suficientment respecte del pressupost anterior. Es va aprovar ja

la nostra esmena de 150.000 euros, per això estam satisfets. I,

a més, tenim un compromís del conseller de què després

d’aquest pla contra l’explotació laboral, la propera temporada

intentarem atacar la càrrega de treball, cosa que va totalment

lligada també a allò que hem parlat abans dels riscos laborals.

Tenim un trist rècord a la nostra comunitat autònoma i pensam

que el govern passat ha tingut molt a veure amb això, i el

rècord, ja l’ha mencionat el conseller, és de 433 accidents

laborals per cada 10.000 afiliats a la Seguretat Social. Per això

l’acció ha de ser coordinada, integral i conjunta. Nosaltres

creim que les esmenes no es poden presentar com un cúmul

d’ocurrències, que, per cert, senyores i senyors del Partit

Popular, m’agradaria saber si vostès defensen el programa

electoral de Podem, si defensen el programa electoral del Partit

Socialista o el programa electoral de MÉS, perquè jo crec que

es varen presentar a les eleccions defensant un programa

electoral i no és el que estan defensant aquí. Aquí defensen la

renda social, aquí defensen la protecció contra els

desnonaments, contra la pobresa energètica, però vostès no

s’han presentat a les eleccions amb aquest programa. Ens

agradaria veure quan parlaran de les seves solucions...

(Alguns aplaudiments)

Repeteixen una vegada i una altra que basta crear llocs de

treball, que d’alguna manera si els rics es “folren”, alguna cosa

hi haurà per als pobres. I això no és ideologia, Sr. Camps, vostè

sempre parla que aquest pressupost, aquest govern és totalment

ideològic, això no és ideologia, no és ideologia la teoria de la

decantació, que hem de fer risc a uns quants perquè caigui

qualque cosa als que estan sota la taula del banquet.

A Podem pensam que hem de crear més llocs de feina de

qualitat i repartir millor la riquesa, perquè és una qüestió de

justícia social, no n’hi ha prou només a crear llocs de feina.

Perquè, a més, amb les seves polítiques és que vénen els pitjors

empresaris i és que surt el pitjor que duen dins els grans

empresaris quan no tenen miraments per explotar i per sotmetre

els seus treballadors a condicions lamentables. És que creen

aquesta situació i la gent, poca gent, per sort, però hi ha gent

que se n’aprofita.

Han posat una altra esmena per dotar un pla de seguretat i

salut laboral, però mai, que jo sàpiga, no els ha importat això.

Presenten una esmena sobre programes específics i personal

d’atenció i inserció laboral de víctimes de violència de gènere,

però per una altra banda es retallen a nivell estatal un 30% les

ajudes a violència masclista. El que demanen aquí ho poden

demanar al Partit Popular de l’Estat, però bé, no passa res

perquè ja als programes d’inserció a les partides

pressupostàries ja contemplen aquestes situacions de violència

masclista, i dic masclista perquè s’ha de dir així, no és

violència de gènere.

Per una altra banda volen incrementar els recursos per

incentivar la contractació de persones majors de 45 anys, però

ja tenim un programa en marxa, un pla per a la contractació

d’aquesta gent i també per als joves.

Diuen que volen un pla d’indústria aparellat a una activitat

econòmica, però jo pens que és el mateix que passaria amb el

TIL, posam en marxa el programa sense formació, sense un

estudi previ i la cosa no aniria bé, jo em deman si és que no

hem après del passat, que primer necessitam òbviament un pla

d’indústria i després ja fomentarem una activitat econòmica

concreta amb aquest pla.

El nostre grup parlamentari, per la nostra banda, ha

aconseguit un augment de 40.000 euros per a la promoció

tecnològica per fomentar un nou model productiu, pensam que

és una xifra insuficient en termes particulars, però que en

termes generals considerant tots els pressupostos és un avanç.

També hem aconseguit un augment de 425.000 euros en

una partida específica de formació en relació amb I+D+I i

pensam que això és bo també per a un canvi de model

productiu. 

Estam contents i satisfets que s’hagin aprovat les esmenes

que va presentar El Pi, d’1 milió d’euros per a les acadèmies de

formació de treballadors i la transacció de 35.000 euros per al

polígon industrial de Porreres.

Per acabar, creiem que aquests pressuposts s’han de

combinar amb una acció constant contra el frau, contra

l’explotació laboral, legal i ilAlegal, i contra les càrregues

excessives de treball, i s’ha d’apostar per un ús eficient de

recursos.
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Esperam també aquest pla d’indústria que pugui resoldre

una situació de fugida permanent durant els darrers any i

esperam que, d’una vegada per totes, s’aposti pel petit i mitjà

comerç i que no es quedi, com sempre, en mera retòrica.

Nosaltres consideram que no es poden construir noves

superfícies comercials, moltíssimes superfícies comercials a la

vegada que es diu que es donarà suport al petit i mitjà comerç.

I ja per acabar, no donarem suport a les esmenes,

parafrasejant al Partit Popular, perquè no responen a les

necessitats reals de la societat de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, la Sra. Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Senyores i senyors, MÉS per Mallorca sí que

considera que el pressupost de la Conselleria de Treball,

Comerç i Indústria és el millor amb les circumstàncies

econòmiques que vivim en aquestes illes de maltractament

fiscal, encara que al Sr. Marí no li agrada sentir-ho, nosaltres hi

insistirem, hi insistirem, hi insistirem i no ens en cansarem fins

que això canviï, i també amb aquesta situació de precarietat i

explotació laboral, aquí devora ja no podem anar a fer un cafè

on el fèiem tots, ben clar i ben prop, l’exemple el tenim just

aquí perquè ho tenguem ben present.

Bé, la primera preocupació de la gent és la feina, per això

és essencial millorar les polítiques actives d’ocupació, creim

que aquests pressuposts també ho fan i també diguem que

aposten per una diversificació del model econòmic per donar

oportunitats als nostres joves que actualment han de partir per

falta de feina qualificada i també per minvar la dependència,

quasi exclusiva, que té el mercat laboral de l’activitat

econòmica laboral i mediambiental del sector turístic de la

nostra comunitat. 

Per això cal un important suport a les petites i mitjanes

empreses, una revisió del pla industrial i una llei d’indústria,

com es proposa en aquest pressupost, impulsar la

modernització i els elements de competitivitat.

El sector del comerç també és important i la seva

dinamització, com es proposa amb diverses mesures, és quasi

obligatòria després de l’onada de grans superfícies que ha

permès el Partit Popular en la legislatura passada i que han

posat el petit comerç, diguem, en situació d’emergència i a la

mateixa UVI. Tot això ha d’anar compaginat, creim, amb una

exigència d’un nou REB que realment compensi la insularitat

de les nostres empreses. 

Evidentment, després d’haver escoltat el Sr. Marí, no estam

d’acord amb la seva intervenció catastrofista i poc constructiva

i realment gens autocrítica, des del nostre punt de vista, després

de la desigualtat creada per la reforma laboral del Partit

Popular. 

Creim, jo personalment crec, que està ben clar, que la

realidad que rodea el Sr. Marí no és la mateixa que envolta la

resta i la majoria del carrer. Sr. Marí, crec que vostè ja pensa en

Madrid i no és aquí, no és a les Illes Balears...

(Alguns aplaudiments)

...perquè no sé si sap que hi ha més d’un 50% de joves que

no tenen feina, no sé si sap que hi ha un 24% de gent en risc

d’exclusió laboral, aquesta és la realitat que tenim aquí. Bé...

(Remor de veus)

...li direm que, per tant, nosaltres votarem en contra de les

seves esmenes a la totalitat perquè evidentment això de què no

respon a les necessitats reals de la societat no ens convenç gens

ni mica. Ens sorprèn, a més, perquè és una conselleria que puja

precisament un 21% les polítiques d’ocupació al SOIB, amb 8,

quasi 9 milions d’euros i per tant, això és molt important per

combatre l’atur i donar solució als problemes de pobresa i

desigualtat que són prioritat per a MÉS per Mallorca.

Per parlar de les esmenes parcials, li direm que hi votarem

en contra perquè les mesures relatives a inserció de víctimes de

violència, ocupació de colAlectius de majors de 45 anys,

conciliació de la vida laboral, prevenció de riscos laborals,

creim que ja es contemplen dins aquest pressupost, estan

previstes mesures molt més àmplies i algunes també amb una

prioritat molt forta dins aquest nou govern.

Realment també volem destacar que les mesures de

prevenció de riscos laborals fan falta perquè l’elevat índex de

sinistralitat, com ja han dit els que ens han precedit, els que

m’han precedit abans, que ens ha deixat el Partit Popular és de

les més elevades d’Espanya i fa que sigui imprescindible posar

mesures per combatre-la, ens preocupa i alarma i confiam que

des de la conselleria es faran tots els esforços per capgirar

aquesta situació, a aquests tan de bo ens haguessin deixat un

índex elevat pel que fa a educació, serveis socials i salut, en

canvi, som a la cua de tot això, i malgrat que a vostè no li

agradi és gran culpa del mal finançament d’aquesta comunitat

autònoma.

En el cas del polígon industrial creim, consideram que

primer s’ha de fer un pla d’indústria perquè no poden ser

instruments especuladors del sòl.

Pel que fa al pla director sectorial d’equipaments

comercials, els he de dir que ja... els ha costat entrar dins

aquesta..., reconèixer la seva necessitat, quatre anys llargs anys

per al sector del petit comerç, esperem que la seva omissió

expressa no sigui irreversible. En aquest cas estam contents

perquè el consell insular ja ha fet les passes que vostès no varen

voler fer i en les quals vàrem insistir i vostès no les varen voler

dur endavant.

Pel que fa al suport a les petites i mitjanes empreses també

consideram que hi ha mesures per combatre i per ajudar les

petites i mitjanes empreses. 
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Pel que fa al SOIB, creim que es reforcen les polítiques

d’ocupació, aquest increment de quasi 9 milions d’euros crec

que garanteix posar en marxa totes aquestes mesures

proposades.

En el cas de la formació d’acadèmies privades, és una

obsessió, és una obsessió seva i també de Ciutadans, voler,

diguem... i a més ho fan detraient sous de funcionaris i de salut

laboral i, incongruentment, en altres esmenes ens demanen que

incrementem aquestes mesures, no entenem com és que fan

aquestes propostes. No es preocupin, es farà la convocatòria

pública, ja ho ha dit el conseller. Cal recordar que la principal

preocupació en aquest moment de les acadèmies és cobrar el

deute que vostès varen deixar.

Després, sobre... també sorprèn molt, Sr. Marí, vostè era el

conseller d’Hisenda, que quatre esmenes del Partit Popular -i

jo crec que han batut el rècord- demanen que baixem 13

milions d’euros de pagar el deute d’aquesta comunitat, això ens

demanen, que amb 13 milions d’euros d’aquesta conselleria

baixem de pagar... sorprèn perquè vostès juntament amb el

Partit Socialista varen fer un canvi constitucional quasi

clandestí i en un plis plas, vull dir sense... precisament per

prioritzar el pagament a nou anys, vull dir... i això per damunt

de les polítiques socials, ens sorprèn molt. En canvi, continuen

enganant la gent perquè en la campanya electoral s’han cansat

de dir que la Constitució és intocable. Vostès segueixen

enganant la gent d’aquestes illes, sempre és igual, amb vostès

no traiem res en clar.

Per això, pel que fa a El Pi no podem votar a favor les seves

esmenes perquè creim que també ja estan contemplades dins les

mesures, però estam d’acord, diguem, creim en el fons de la

qüestió, Sra. Sureda.

A Ciutadans, tampoc no els votarem totes les mesures

proposades perquè creim que la majoria d’internalització i de

polítiques d’ocupació també estan incloses dins aquesta

proposta de pressupost que ha presentat el Govern. 

En conclusió, creim que és d’agrair i de destacar el canvi en

les polítiques d’ocupació per la política de fets que incrementa

el seu pressupost en quasi 9 milions d’euros, això és la política

de fets.

I també pel que fa al llenguatge, avui tenim un pressupost

que parla de lluita contra la precarietat, de foment de

l’economia social, de compromís en clàusules socials, en

contractació pública, també parla de diversificar el model

econòmic, de valor afegit, de reindustrialització. Al seu

pressupost no parlaven de res d’això, senyors del PP. 

Aquesta voluntat política encaixa amb les prioritats de MÉS

per Mallorca i per aquest motiu hi donam suport, precisament

hi donam suport perquè no coincidim amb el Partit Popular

només a valorar l’increment de llocs de feina per valorar la

millora econòmica, sinó que també es valora la qualitat

d’aquests llocs de feina. 

Valoram, per tant, la lluita contra la precarietat i la millora

de les petites i mitjanes empreses perquè guanyin en estabilitat

i creixement. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari

MÉS per Menorca el Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident, senyores i senyors

diputats. Sincerament, Sr. Marí, jo el conseller Negueruela no

el conec gaire personalment, tot just ens hem creuat algunes

paraules, per tant, bàsicament el conec de la seva activitat

parlamentària, però tot i així mai no m’atreviria a dir que no

sap què parla, aquesta és la impressió que tinc del conseller...

perdoni, és el que jo he entès. Això d’una banda.

I després una altra cosa que jo ja vaig destacar en comissió,

crec que és una conselleria que, si una cosa no podem dir és

que no tingui una línia clara i una línia de coherència i una línia

argumental molt clara que ha seguit des del primer dia, des del

primer dia ens va dir què pensava fer i el pressupost realment

plasma aquestes prioritats i per tant, aquest és un element de

valoració positiva per part del nostre grup.

Nosaltres creiem que ha estat molt meritòria aquesta aposta

per dedicar fons propis a finançar les polítiques que estan a la

seva conselleria i no només gestionar els diners que arriben

d’altres administracions, perquè això ha permès afrontar tota

una sèrie de temes que a nosaltres, com a grup parlamentari,

com a formació política, ens preocupen i creiem que calia

enfocar-les d’una forma decidida.

Em refereixo concretament a la batalla contra la precarietat

laboral i això em recorda una mica quan vam fer el debat

d’educació, que de fet va ser ahir, ara parlo com si fos, fa molts

de dies, perquè ha estat tan intens açò, però bé, també tenim...

igual que en educació dèiem: no, el nostre sistema educatiu té

el trist privilegi d’aparèixer a la cua de molts d’indicadors,

doncs també en aquest tema, com moltes vegades el conseller

destaca, doncs som a la cua per un mercat de treball

caracteritzat per l’estacionalitat, per la temporalitat, pels

contractes a temps parcial sospitosos, eh?, vull dir, com el cas

aquell que vostè em posava del botiguer que necessita algú que

l’ajudi a mitja jornada..., no, no, no, dic, evidentment que no és

sospitós, no és sospitós però l’excés de contractes a mitja

jornada normalment és un indicador que és molt probable que

no s’estigui fent realment aquella mitja jornada sinó que es

facin més hores, el nombre ilAlegal d’hores treballades i, en

definitiva, salaris baixos que és una rèmora del tipus de mercat

de treball que tenim a les Illes amb uns perfils laborals poc

qualificats, però, en definitiva, tot això dibuixa un panorama de

precarietat laboral.

Jo tenc la impressió que el nostre mercat de treball té una

situació que gairebé està abocada a aquesta precarietat laboral,

d’una banda, tenim un desequilibri entre oferta i demanda molt

gran, hi ha molts més demandants de treball del treball que

realment hi ha. Com deia, tenim una demanda indiferenciada de

perfils laborals, i també hi ha empreses amb uns sectors en què

es posa el marge de benefici per davant de qualsevol altra

consideració, fins i tot consideracions de caràcter humanitari.
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Aleshores, tot això fa un còctel en el qual l’espiral que du cap

a l’explotació laboral està cantada. 

Per tant, davant d’aquesta situació, i em sembla que el

conseller apelAlava a casos concrets que ell ha conegut i el Sr.

Saura, doncs, també ens ha parlat de la seva experiència

personal amb el valor que tenen aquests testimonis, davant això

cal actual i l’administració ha d’actuar, i jo crec que, en aquest

sentit, la conselleria ha demostrat que està decidida realment a

posar-s’hi. Vostè diu, qui diu que no? Doncs jo dic que no,

però el següent... no, jo dic que vostè diu que no, home! Clar!

Perquè amb la tasca d’inspecció que s’ha fet, això ens ho va

explicar el conseller en comissió, en els últims mesos s’ha

descobert que un de cada quatre contractes estaven fets amb

frau de llei. Per tant, és obvi que cal actuar i, per tant, és obvi

que cal donar-li prioritat en aquestes línies. Per tant, el que no

té sentit és que llavors vostè vengui aquí a criticar-ho, s’ha de

donar prioritat a aquesta lluita perquè no podem deixar el

mercat de treball al seu lliure arbitri, hem d’actuar per corregir

aquesta espiral que va dessuar, és a dir, és la tempesta perfecte

que condueix cap a aquest escenari d’explotació laboral.

D’altra banda, no és evident, i en això insisteixo, encara que

vostès han reaccionat, no és evident que reduir l’atur redueixi

la desigualtat, no és evident, és una condició necessària, si

vostès volen, però no és suficient, no és suficient perquè estam

per mor d’aquesta crisi assistint a una nova realitat que no

coneixíem que era la del treballador pobre, gent que treballa,

que està totes les hores del seu contracte i més i que després

amb el que guanya això no li dóna per viure. Per tant, m’he

estès molt en aquest punt, però per a mi és un punt que justifica

i d’alguna manera avala la prioritat que des de la conselleria es

dóna a tots aquests problemes.

Un altre capítol, que no m’estendré tant, el de la salut

laboral i el de la seguretat laboral, on també tenim els índex

més elevats d’Europa, d’Espanya. Gairebé m’imagín que també

això vol dir d’Europa. 

Després també estam totalment d’acord amb la preocupació

per l’economia social i pels motius que ha dit el conseller,

perquè és un àmbit on es donen menys acomiadaments, perquè

és dóna menys precarietat i perquè hi ha menys temporalitat.

Aquí hi  ha un increment important de més del 50% respecte de

l’any anterior. 

Després també, que és un dels motius pels quals rebutjarem

moltes de les esmenes parcials que han presentat, és un

pressupost que es caracteritza per l’atenció als sectors més

vulnerables, que els hem assenyalat, majors de 45 anys, amb els

programes visibles; els joves, amb el programa de garantia

juvenil. No m’allargaré perquè el conseller ja ha fet referència.

Després el SOIB, dins les polítiques de treball, el

reforçament del SOIB, que jo crec que és una aposta molt forta,

molt valenta i molt necessària. A vegades tenc la impressió que

el que va fer el Partit Popular en la legislatura passada és, bé,

com han fet algunes empreses mal dirigides, que és estalviar

per la via d’enfonsar el vaixell; concretament, conec un cas

d’una empresa catalana que, no ve al cas, es dedicava a fabricar

tubs, això és el de menys, però que davant del problema

econòmic que tenia va decidir acomiadar els comercials, per la

qual cosa l’empresa evidentment es va acabar d’enfonsar. 

Doncs bé, d’alguna manera, és clar, jo entenc que vostès, i

això ja ho he dit...bé, no, no ho entenc, és a dir, hi estic

totalment en contra, però entenc des de la seva ideologia que

troben que a l’administració li sobra greix i llavors cortan por

lo sano. Aleshores, això és el que ha passat amb el SOIB,

aleshores és clar, és a dir, és molt difícil poder fer una política

de treball que doni resultats si els instruments que tenim els

malmetem d’aquesta manera. 

Amb això no vull dir, i aquest és un advertiment que també

ja li vaig fer al conseller, advertiment o una reflexió o un

suggeriment, que hem d’anar alerta perquè clar si una cosa

funciona malament l’únic que feim és posar-hi més doblers, ens

podem arriscar que continuï funcionant malament i que ens

consumeixi molts de doblers. Per tant, a mi em sona a música

celestial, i li dic seriosament, el canvi de model del SOIB, però

realment això s’haurà de veure i jo hi confio, però l’insto

perquè realment hi hagi un canvi de model; ja que està

desmantellat, si el tornem a posar en marxa, aprofitem perquè

realment es faci una intermediació eficaç i una anàlisi en clau

local de quines són les necessitats del mercat de treball, perquè

el mercat de treball de les Illes és molt ampli i això s’ha

d’estudiar a nivell local, a nivell comarcal en el cas de

Mallorca, realment hi ha els nínxols d’ocupació, i per tant com

el SOIB pot fer aquesta tasca integral d’orientació i de

colAlocació.

Jo suggeriria que amb aquest nou model s’avalués la feina

que fan els treballadors pels resultats, perquè al cap i a la fi la

feina del SOIB és una feina que ha de tenir un retorn econòmic.

Per tant seria interessant per no caure en els errors en què

moltes vegades..., perquè jo també estic d’acord, com alguns

grups..., bé, molts de grups de la cambra sostenim, que

l’administració té un problema d’eficiència que també doncs

evidentment cal posar-hi remei.

En tot el tema aquest de formació, un tema en què estem

totalment d’acord és que vostè plantegi que això s’ha de fer

juntament amb la Conselleria d’Educació, i aprofitant la xarxa

de centres públics d’educació, que són jo crec l’actiu més

important i més qualitat en matèria de formació, de formació

professional, que tenim a les nostres illes. 

No tinc temps d’aturar-me en els apartats de comerç i

empresa perquè, com que aquest també és un debat de totalitat,

vull ràpidament comentar els motius pels quals rebutjarem les

esmenes parcials que s’han presentat, i bàsicament ho farem -he

intentat agrupar els arguments perquè ja vam entrar esmena per

esmena en el debat en comissió- amb cinc motius. En molts

casos les esmenes que ens han presentat demanen que es facin

coses que ja estan en el pressupost de Treball o en el pressupost

d’altres conselleries, sobretot, per exemple, els programes

d’inserció de colAlectius específics; això afecta tant esmenes del

Partit Popular com esmenes de Ciutadans. En molts casos la

baixa que proposen és inviable; és molt fàcil reduir del capítol

2, però evidentment les conselleries han de funcionar i han de

contractar els seus subministraments i han de contractar els seus

serveis.
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En tercer lloc, tot el paquet d’esmenes que es fan a les

polítiques d’educació, com ja m’hi he estès aquí, crec que hi ha

un increment molt important en el SOIB, amb un increment de

més de 8 milions d’euros, per fer front a les noves necessitats

en aquests programes d’ocupació. Després també m’ha sobtat,

hi ha un altre paquet d’esmenes, que vostès ja fan com feia

Podemos amb una esmena que van retirar, com feia El Pi, que

ahir els ho vaig retreure, i també vostès fan aquí, que és

escurçar els interessos, escurçar d’interessos; veig que estan en

una dinàmica..., és a dir, no paguem els interessos als bancs; bé,

clar, a mi això em sembla un recurs tan fàcil per justificar una

baixa que em sembla també impropi de l’Espanya seriosament

que tan defensen. I finalment -i ja acabo, Sr. Vicepresident- el

cinquè motiu pel qual rebutjarem les esmenes parcials és

perquè moltes d’elles també són incongruents, perquè hi ha

moltes esmenes en què la baixa es fa a la partida del SOIB i en

canvi presenten alguna esmena per reforçar la partida del

SOIB, i per tant per tots aquests motius votarem en contra de

l’esmena a la totalitat i de totes les esmenes parcials.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari

Socialista, el Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Senyores i senyors diputats, ara

debatrem el pressupost a la totalitat i a la globalitat de la

Conselleria de Treball, i m’agradaria fer dues parts en el

discurs, una primera part en la qual parlaré de pressupost i per

tant rebatré..., no podem acceptar l’esmena a la totalitat que

presenta el Partit Popular; i després faré una referència més

acurada a les esmenes de la globalitat, les esmenes parcials.

En primer lloc he de dir que per al Grup Socialista el

pressupost de la Conselleria d’Educació és un pressupost

acurat; per a nosaltres sí que és real, nosaltres pensam que és

suficient, i el que a nosaltres més ens han interessat és dir que

en un moment del debat del Sr. Conseller algú ha dit “i què?”,

no, Sra. Prohens? Idò jo no li dic “i què?”, jo li dic a qui?, a

qui? El pressupost està dirigit a les persones; el pressupost està

dirigit a les persones perquè és un pressupost que sí que intenta

fer-se càrrec o rescatar, perquè està basat en els acords de

govern, intenta rescatar els aturats, perquè per una banda

intenta retornar la dignitat als aturats, intenta retornar totes

aquelles polítiques actives que faran que augmenti

l’ocupabilitat dels aturats i per tant intenta que aquells aturats

que tenen baixa ocupabilitat augmentin la seva ocupabilitat i

per tant tinguin més possibilitats de retornar al mercat laboral.

També intenta recuperar els aturats mitjançant accions

concretes en aquells objectius diana que tenim en aquesta

societat balear, que són dos: per una banda els joves, que com

ja hem dit abans tenim una taxa d’atur superior al 50%, tenim

una taxa d’atur superior al 50%, i això vol dir que hem de fer

tota una sèrie d’accions específiques i concretes en ocupació de

joves, ocupació de joves que passa per una banda per formació,

però també per plans d’ocupació; i per una altra banda aquell

objectiu diana que són tots aquells majors de 45 anys, en el

qual ja la conselleria està treballant per poder fer-los visibles i

per poder fer que tenguin més ocupació.

Per altra banda en aquest rescat de les persones també

veiem que la conselleria fa un pressupost que intenta retornar

la dignitat, intenta rescatar els ocupats. Hem parlat aquí de

programes de seguretat laboral, augmenten els programes de

seguretat laboral; augmenta la lluita contra la precarietat;

aquesta lluita contra la precarietat fa que apareguin contractes

que abans no hi havia. La reforma laboral ha fet que moltes

empreses -i ho ha dit aquí el conseller- contractin per dues o

tres hores i en realitat estiguin treballant-ne deu, dotze o més.

I també retorna la dignitat als ocupats quan fa aquells plans de

lluita contra la sinistralitat, que tenim una alta sinistralitat que

ens fa estar a la cua d’Espanya quant a seguretat laboral.

També he de dir que és un pressupost que es preocupa de

tots els colAlectius, de totes les persones, i per tant al preocupar-

se de totes les persones inverteix en economia social i inverteix

en ocupació per a les persones amb més dificultats.

Per altra banda no tan sols es preocupa per les persones sinó

que es preocupa perquè aquestes persones tenguin allò que

necessiten, que és treball. I com es preocupa que tenguin

treball?, mitjançant un reforç del SOIB, que ara després en

parlaré, el SOIB és l’eina fonamental que tenim en aquesta

comunitat autònoma per poder retornar les persones al món

laboral, i també mitjançant unes eines que s’han de fer servir,

que són l’IBESTAT i l’Observatori de Treball, que ens

permetran retornar allà on fa falta l’ocupació.

Respecte de la indústria he de dir que sí que es fa un pla

ferm apostant per la indústria. Tenim una indústria

desballestada, tenim una indústria que durant l’època de la

bombolla immobiliària es van construir molts polígons

industrials però que aquests polígons industrials han quedat

destruïts i en forma de solar, tenim polígons industrials

desballestats, i per tant ara es fan apostes directes per retornar

aquests polígons i aquesta activitat industrial a... També, per

altra banda, el comerç, que és aquest de què ja han parlat els

meus antecessors i per tant no repetiré, el comerç té una sèrie

de plans de dinamització, per al qual s’ha d’invertir, s’ha

d’invertir més, però a poc a poc es comença.

Però em vull centrar en el SOIB. Em vull centrar en el

SOIB perquè és l’eina fonamental d’aquesta conselleria per

poder arribar a la gent. El SOIB té un augment d’un 21%. El

Partit Popular diu que aquests pressupostos no responen a la

realitat de les Illes Balears; jo crec que augmentant la partida

a aquella eina sí que arribem a les necessitats. I he de dir que

dintre del SOIB veiem com es retorna l’ocupabilitat a les

persones mitjançant tres accions: per una banda, orientació, es

recupera l’orientació, una orientació que es va eliminar

pràcticament del SOIB. Es recupera la intermediació; la

intermediació és fonamental, les empreses necessiten el SOIB

mitjançat, i fruit d’aquesta intermediació surt l’altra pota, que

són les necessitats reals, que és la formació, i per tant els

recursos també s’hi doten al SOIB mitjançant les polítiques

actives. Per tant penso que reforçar el SOIB sí que respon a la

realitat.
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Pel que fa a les esmenes i al debat a la globalitat, he de dir

que, per una banda, les esmenes que ha presentat El Pi he de dir

que és un exemple de diàleg; amb El Pi vam presentar esmenes

i hem pogut arribar a consensos, no a tot, no a tot per suposat,

hi ha diferències, però sí que hem arribat a consensos, a poc a

poc, i per tant les esmenes que presenten, que són de promoció

industrial, ja li vaig dir que se n’ha acceptat una altra de

Podem, per tant aquesta no es podrà, i l’altra no es pot

acceptar.

Pel que fa a les esmenes de Ciutadans, he de dir dues coses.

Ciutadans parla de com augmenta la temporalitat; he de dir que

teníem molts de fixos discontinus i per tant el que hem

d’augmentar és en la formació de treball més sòlid. Pel que fa

a les esmenes de Ciutadans he de dir que hi ha esmenes que no

es poden acceptar, moltes d’elles són aquelles que lleven

partides de despesa corrent; aquelles partides que lleven de

despesa corrent -telèfon, roba, menjar-, no són intranscendents,

no estan aquestes partides en el SOIB de manera

intranscendent, sinó que hi són perquè fan falta, hi són perquè

fan falta perquè, per exemple la roba, forma part de..., els

record que hi ha tota una sèrie de treballadors que necessiten

roba, i per tant crec que no es pot eliminar, està ajustat a les

necessitats reals, no està posat perquè sí, per tant tampoc no es

poden...

I finalment ja em quedaré amb les esmenes del Partit

Popular, que són les que considero una mica més cíniques,

perquè són aquelles que, primer, detrauen del deute, detrauen

del deute molts milions, jo tinc calculats uns 17 milions que

detrauen de deute, igual m’he equivocat, pot ser que sí, però la

que em sorprèn moltíssim és aquella que es refereix a

l’ocupabilitat: ara de sobte fa falta orientació, fan falta cases

d’ofici, fan falta tallers d’ocupació, i curiosament tot això no es

pot fer amb personal perquè, clar, si augmentem personal per

fer orientació estem augmentant la partida de capítol 1 que és

el gran coco, perquè el coco del govern d’esquerres és

augmentar impostos i augmentar el personal, però demanem

que faci orientació. Jo li he de dir que per fer orientació

necessitem orientadors. I per altra banda el que són polítiques

d’ocupació, cases d’ofici i tallers d’ocupació he de dir-li que

resulta curiós que el Partit Popular durant 2012, 2013 i 2014 va

invertir zero euros en cases d’ofici, zero euros en cases d’ofici!,

val? Per tant ara crec que demanar a una esmena augmentar 3

milions, de 0 a 3 milions crec que s’han passat de frenada, com

molt bé vostè ha dit.

I ja acabo, perquè estic passant-me. A l’esmena referida a

acadèmies de formació una altra vegada insisteixen que volen

3 milions per pagar les acadèmies de formació perquè tenen

dret de concurrència. Clar que tenen dret de concurrència, i

quan hi hagi la convocatòria concorreran, però el que està clar

és que nosaltres tenim uns altres criteris i no transferir recursos

públics a empreses privades, nosaltres tenim uns altres criteris

i primer són les persones i després són les empreses.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. En torn de rèplica, pel Grup

Parlamentari Popular el Sr. Marí per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, respecte de les esmenes se m’ha

oblidat al primer torn assenyalar que el nostre grup

parlamentari..., primer vull agrair l’acceptació de dues esmenes

en matèria... en comissió, referides a formació dual, comerç i

emprenedoria als grups polítics que els van donar suport. En

segon lloc el Grup Parlamentari Popular donarà suport a les

esmenes del Grup Mixt-Ciutadans i de PROPOSTA PER LES

ILLES.

Respecte d’això de les esmenes, Sra. Campomar, repassi les

seves esmenes de l’any passat contra la secció 34. O sigui, fer

esmenes i donar de baixa crèdits de capítol 3 d’interessos es pot

fer amb un cert marge; evidentment no pot fotre-hi una esmena

de 100 milions d’euros, al capítol 3, però sí que es pot fer

perquè, tot i que els serveis d’endeutament de la comunitat fan

les previsions molt acurades, hi pot haver marge, hi pot haver

un cert marge.

Respecte del tema de la desigualtat social torn dir que

podem parlar i fer discursos, però ens hem de remetre a alguna

cosa..., a alguna certesa, no ho sé. Jo sé que sóc un poc pesat,

però em pareix clau això, aquest factor. Agafin l’informe

FOESSA, llegeixin-se’l, no toquem d’oïda, no toquem del que

han dit a la roda de premsa, no, no, s’ha de llegir, i aquell

informe assenyala que a partir de mitjan 2012 comença a

generar-se ocupació, comença a reduir-se la desigualtat social;

també posa de manifest, evidentment, el que assenyalava el Sr.

Torrents, dels sous..., dels treballadors pobres o sous baixos,

també ho posa de manifest, clar que sí, però hem de fer

lectures, bé, no ho sé, no sectàries. Escolti, jo el latiguillo de

“ustedes, los de la desigualdad social...”, ¡caramba!, se reduce

la desigualdad social, i això és així. Una cosa és que

evidentment tenim la desigualtat que tenim, tenim una taxa de

risc de pobresa que tenim, que encara és molt elevada i s’ha de

continuar fent feina, i pel fet de dir-ho així no pensin que

nosaltres no coneixem les coses ni fonyam la realitat. Aquest

latiguillo de “vostès no coneixen la realitat”, escolti, uf!,

caram! Què vol...? no, no, ho deia a la Sra. Campomar, el

latiguillo de “no fonya la realitat, ustedes no...”; escolti, anam

pel carrer igualment, tots hem fet feina de cambrers i, d’acord,

coneixement la realitat. 

Una altra cosa és quines polítiques feim, perquè això

enllaça amb la segona qüestió, que és..., jo no em queix que

vostès..., la Sra. Campomar diu “aquests pressupostos parlen de

la precarietat, parlen de l’explotació laboral -entre cometes- i

parlen de tot això”; si jo no em queix del fet que parlin, a mi

em pareix bé que parlin. Vostès fan un discurs que ens jutja

moralment permanentment. Mirin la diferència de discurs:

vostès fan un discurs sectari, que ens jutja moralment

permanentment, i diuen “ustedes van contra las personas”; i jo

dic: vostès ja supòs que no van contra les persones, ho don per

suposat, don per suposat que aquests senyors que són a la

bancada blava fan feina en favor de les persones, jo ho don per

suposat, jo no els jutj moralment. Jo el que dic és que les
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polítiques que vostès desenvolupen tenen l’efecte contrari, que

és perjudicar les persones, però no els jutj moralment.

(Alguns aplaudiments)

A veure..., a veure si ho entenem, i igualment, vostè em diu

que no, que els pressuposts en aquesta conselleria tenen una

línia clara, si em sembla molt bé, està bé que tenguin una línia

clara, jo el que dic és que aquesta línia ens du al resultat

contrari. Jo el que dic és que aquesta línia o aquesta direcció

ens dur al resultat... perquè el Sr. Conseller ja ho va demostrar

quan va ser director general, l’atur va créixer, les seves

polítiques estan contrastades, l’atura va créixer, al SOIB 107

milions de falta de justificació de cursos que teníem un embull

espantós, vull dir... i ha iniciat la legislatura amb les mateixes

polítiques.

Escolti, jo, que es lluiti contra actuacions fraudulentes

d’empresaris, evidentment que em sembla bé i el Sr. Conseller

està felicitat i cerqui el Diari de Sessions, està felicitat per això,

cerqui el Diari de Sessions, però el que és clar és que vostès

fan un discurs que jutja moralment, permanentment a

l’adversari polític i això és molt sectari, molt autoritari, però

molt.

Sr. Casanova, simplement, vostè ha dit que van dirigits a

rescatar els aturats, aquestes polítiques van dirigides a rescatar

els aturats i jo sé que s’han de fer polítiques d’orientació, de

formació, però per rescatar els aturats miri de fer les polítiques

que permetin que l’aturat tengui feina, tal vegada a l’aturat li va

millor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES, Sra. Sureda... no vol disposar

de la paraula.

Correspon ara idò el Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, el

Sr. Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, molt breument. Sr. Casanova, quan parlam del SOIB i de

les partides que podríem moure, bé, hi podria haver vestuari,

però també hi havia premsa, també hi havia aliments, en fi,

aquests són diguem un.... jo crec que si vostès estan decidits a

reformar el SOIB, reformin-lo de bon de veres i procurin

modificar totes aquestes coses que tampoc no són gaire

edificants si anam a una política que sigui realment eficient.

Fora d’això, volia aprofitar aquest torn simplement per

manifestar les esmenes a què donarem suport, una del Partit

Popular, l’esmena 9424, de programes de conciliació vida

laboral i familiar, i les esmenes al 339 i al 340 relacionades

amb el finançament de centres privats i acadèmies de formació;

i d’El Pi l’esmena 9005, de dinamització del petit comerç, tal

com havíem indicat, crec ja, en comissió, però en tot cas ho

record aquí.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Carlos Saura del Grup Podem Illes

Balears.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Ho puc fer des d’aquí, veritat? Sí.

Res, només vull dir que aquesta desigualtat social de què

parla Marí, que diu que augmenta quan hi ha un govern

d’esquerres, un pacte de progrés, aquesta desigualtat social és

fruit de la política neoliberal perquè la cara b del fet que els de

l’Ibex 35 guanyin molts de doblers és que la gent de les classes

baixes i populars guanyin molt manco, és un transvasament de

doblers cap a les classes altes. Pel que hem d’apostar és per una

igualtat d’oportunitats, per una igualtat econòmica i per un

millor repartiment de la riquesa, i nosaltres pensam que els

pressupostos d’aquesta conselleria aposten per una creació de

treball digne i per una creació de treball que no respon als

interessos de la ideologia neoliberal i per això crec que no els

agraden aquests pressupostos. 

Crec que el problema al final és també que vostès pensen

que la nostra forma de parlar de la seva ideologia... que pensin

que és... que deim que... que bé, que és sectària, que... etc.,

però és que no és així, i, és que no és sectari, no és ideològic

proposar tot el temps beneficis per a les classes altes i no per a

les classes populars?, això no és sectari ni ideològic?, no

respon a una sèrie de criteris que vostès apliquen a tot?

Crec que si els preocupen les persones de veritat i si volen

afavorir la majoria social el que haurien de fer és un

replantejament de la seva ideologia perquè no ho faran mai, tal

i com pensen no ho faran mai amb la doctrina ideològica i

econòmica que defensen.

Res més, tan sols volia dia això. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Joana Campomar del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Breument. No sabia si havia d’intervenir, però bé, crec que

amb les alAlusions que m’ha fet el Sr. Marí crec que sí que vull

dir una sèrie de coses. Jo, al contrari del Sr. Saura, sí que don

la benvinguda al Partit Popular en la defensa de les polítiques

socials esperant que no sigui una postura conjuntural en temps

d’eleccions i d’oposició, això és el que esperam i que sigui un

procés de maduració que no decaigui amb el temps, això és el

que esperam, benvinguts en aquestes polítiques, senyors del

Partit Popular.
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Després ha dit que aquests 13 milions d’euros que li he fet

notar, que era una qüestió de marge, vostè segur que coneix bé

el tema, era el conseller d’Hisenda i, per tant, jo com ha dit

abans que el Sr. Negueruela en temes d’ocupació en sap molt,

jo crec que en temes d’hisenda en sap molt, per tant, segur que

hi havia marge.

Avui matí la mateixa... la consellera Santiago avui matí ja

li ha dit que segurament era una pràctica habitual del Partit

Popular fer retallades no justificades amagant els doblers als

pagaments al banc dins el pressupost, ja li ho ha dit avui matí

i (...) i vostè ara ens ho ha dit ben clar, que el marge era ample.

Ens parla de moral, a vostès els agrada molt parlar en

aquests termes, diguem, religiosos; a nosaltres ens agrada més

parlar de prioritats, de valors, d’objectius, això és el nostre

llenguatge dins aquesta cambra; jo, la veritat, la moralitat, la

guardo a casa nostra i aquí m’agrada parlar d’altres coses.

El que és segur, Sr. Marí, és que vostès el 2013 al final

varen pagar 77 milions d’euros menys al banc del que tenien

previst; al 2014, 24 milions menys; al 2015 segurament rondarà

els 35 milions d’euros; en total 140 milions d’euros que vostès

varen amagar en aquest (...), en aquest marge que vostè diu del

banc, però mentrestant varen seguir retallant els serveis socials,

varen seguir retallant l’educació i varen seguir retallant la

sanitat! 

(Alguns aplaudiments)

Els hauria de caure la cara de vergonya! Els tenien amagats,

això és el que vostè ens ha dit, jo només li dic el que vostè ens

ha dit.

Li puc assegurar que per a 2016 creim, estam convençuts

que aquests interessos estan molt ajustats, fins i tot crec que el

Sr. Camps ha posat, fins i tot, en dubte que bastassin per pagar

els bancs, per tant, estam convençuts que aquest govern no

amaga les retallades ni amaga els doblers en previsió de pagar

els bancs.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, Sra. Presidenta. Gràcies, intervindré des d’aquí perquè

seré molt breu. Només vull dir al Sr. Marí que si en alguna de

les meves paraules vostè ha vist un judici moral, em sap greu

perquè realment no és la meva intenció, jo no crec que vostès

ni siguin dolents ni siguin males persones, per dir-ho així, per

tant, de judici moral, cap ni un. Ara bé, sí que crec que vostès

tenen un model de societat diferent del nostre i que vostès

donen menys importància que nosaltres a la solidaritat amb les

persones menys desfavorides de la nostra societat, aleshores,

entenc que és un matís que a vegades pot donar lloc a un tipus

de discurs que pot ser entès com a un judici moral, però res més

enfora de la meva intenció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Enric Casanova del Grup Parlamentari

Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo també seré breu. Jo volia també

fer un parell d’anotacions a la meva exposició anterior. Vull dir

per una banda al Sr. Pericay que en el tema de la premsa i en el

tema dels aliments, jo no ho he esmentat abans, però he de dir-

li que des del SOIB quan es fan tot un seguit d’actuacions en

pro de l’ocupació, la premsa és necessària, perquè la premsa no

és una compra anodina una altra vegada, no es compra la

premsa per llegir el diari i el cafetet, no senyor, el diari i el

cafetet no. Es compra la premsa perquè és necessària per fer

l’orientació quan es fa orientació i la premsa és una eina

necessària per fer orientació.

Respecte dels aliments, tampoc no és, crec jo, no és per a

festes i celebracions diverses. Els aliments es compren per

alguna cosa, es compren aliments perquè es fan cursos de

formació d’hoteleria i cuina i en cuina i hoteleria fa falta

menjar, Sr. Pericay, i, per tant, la compra i els aliments és per

a això. Igual com la partida de material sanitari, fa falta tot un

seguit de material sanitari per seguretat quan es fan cursos de

formació en temes de cuina, juguen amb ganivets i aquestes

coses. I per tant, al SOIB sí que fan falta aquestes partides i si

hi són no són perquè sí, no són..., posem per cas, per comprar

diaris, no. Estan posades definitivament.

També li volia dir que, abans no he tingut temps, sobre el

tema de la formació, hi ha una esmena que demana formació

lingüística en anglès específica, aquesta esmena li dic que no

l’acceptarem perquè crec que és obvi, per donar una formació

que augmenti l’ocupabilitat, és una formació integral, una

formació que doni uns coneixements d’una professió i la

llengua anglesa és complementària i forma part del certificat de

professionalitat. No es tracta de fer cursos d’anglès per a

turistes de 100 hores o 200 hores. Vostè sap que en 200 hores

no aprèn anglès ningú. Per tant, fer cursos d’anglès és una

actuació bastant puntual i crec que s’ha de fer de manera més

íntegra. Per tant, tampoc no es pot acceptar.

I retornant al tema de la desigualtat, jo, perdoni, Sr. Marí,

però torn insistir que vostès sí que augmenten la desigualtat.

Vostès amb la reforma laboral sí que han augmentat la

desigualtat, perdoni però és així. Vostès són els que amb al

reforma laboral han provocat que hi pugui haver contractes que

estan fregant l’esclavatge, perdoni que li ho digui, si no, mirin

les ofertes d’ocupació que hi ha. Vagi a la oficina del SOIB i

miri les ofertes d’ocupació que hi ha. Hi ha ofertes d’ocupació

i li ho dic jo que sóc professor, i vas a una oficina del SOIB i

veus que hi ha una oferta d’ocupació per a professors i que són

17 hores setmanals i que els paguen 400 euros, com

comprendrà això és poc més que esclavatge. 
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Sí, reduir l’atur és donar feina, clar que és donar feina, però

també hem de tenir molt clar que no es dóna feina perquè sí, es

dóna feina saber la feina que donem. I per això en aquest

pressupost s’hi fan polítiques no sols per retornar la feina, no

sols per donar feina a aquells colAlectius més desfavorits com

són els majors de 45 anys, tots els colAlectius desfavorits, sinó

que també feim polítiques per ajudar que la gent sàpiga trobar

feina i sàpiga fer feina. Com deia aquesta paràbola, nosaltres no

intentem reduir l’atur donant peix als aturats. El rescat no es

tracta de donar peix, el rescat als aturats que nosaltres busquem

mitjançant l’orientació, mitjançant la intermediació és

ensenyant-los a pescar.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat número 12 de totalitat i globalitat, agrupació de la

secció 25, Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, amb les

seccions i entitats afins.

Grup Parlamentari Popular. Conselleria de Territori,

Energia i Mobilitat, esmena 9158. E05, Institut Balear de

l’Habitatge, esmena 9159. E06, Serveis Ferroviaris de

Mallorca, 9160. E11, Ports de les Illes Balears, 9161. E19,

Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears, 9162.

C11, Consorci de Transports de Mallorca, 9163. C12, Consorci

Formentera Desenvolupament, 9164. C13, Consorci

Infraestructures ELM Palmanyola, 9165. 

Grup Parlamentari Mixt-Ciutadans. C13, Consorci

Infraestructures ELM Palmanyola, 9554.

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 25,

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat. Al programa

431B, Arquitectura, Habitatge i protecció del patrimoni,

esmenes 9222, 9223, 9224, 9225, 9226, 9291, 9292, 9293,

9362, 9448, 9449, 9450, 9451, 9452, 9453, 9454, 9455, 9284,

9285 i 9286. Al programa 511B, Direcció i serveis generals de

Territori, Energia i Mobilitat, esmena 9280. Al programa 511C,

ordenació del territori i urbanisme, esmenes 9218 i 9219. Al

programa 513C, ordenació i inspecció del transport terrestre,

esmenes 9468, 9469, 9282 i 9283. Al programa 513D,

infraestructures bàsiques, esmenes 9279, 9287, 9288, 9289,

9290. Al programa 514A, ordenació del litoral, esmena 9281.

Al programa 514B, gestió de les instalAlacions portuàries,

esmenes 9227, 9228, 9229, 9358. Al programa 731C, foment

de l’ús d’energies renovables i de l’estalvi d’energia, esmenes

9476, 9368, 9440, 9441, 9442, 9443, 9444, 9445, 9446, 9447,

9220, 9221 i 9215. E05, Institut Balear de l’Habitatge, esmenes

9230, 9231 i 9232. E11, Ports de les Illes Balears, esmena

9233.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, secció 25, Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat. Al programa 431B, Arquitectura, Habitatge i

protecció del patrimoni, esmena 8984. Al programa 511C,

ordenació del territori i urbanisme, esmena 9036. Al programa

511E, gestió del transport aeri i marítim a les Illes Balears,

esmena 9000. Al programa 513C, ordenació i inspecció del

transport terrestre, esmena 8998. Al programa 513D,

infraestructures bàsiques, esmenes 8999, 9028 i 9037. Al

programa 731C, foment de l’ús d’energies renovables i de

l’estalvi d’energia, esmena 8997. 

Té la paraula la Sra. Margaret Mercadal, del Grup

Parlamentari Popular.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta. Bones tardes a tothom. Som

davant el primer pressupost, un pressupost que poc té a veure

amb el rescat de la ciutadania i que tan promès i on només es

governa a l’esquena i els explicaré per què. L’únic objectiu

d’aquest govern és derogar totes les lleis que es varen aprovar

durant la passada legislatura, a barrar qualsevol iniciativa

privada. Les modificacions de les directrius d’ordenació

territorial o de la Llei del sòl, entre altres, i la inclusió en el seu

articulat en temes de territori i urbanisme, i la inclusió de les

lleis sectorials, com turística, agrària, de mines i la de comerç,

demostra que vostès, vostès, no creuen ni en la petita empresa

ni en els autònoms, ni en els empresaris, que són el vertader

motor de l’economia de les Illes Balears.

Els record que totes aquestes lleis varen ser consensuades

amb els sectors implicats, de fet,...

(Remor de veus)

... de fet, fa uns dies totes, totes, totes les organitzacions

agràries d’aquestes illes varen firmar un manifest a favor de la

Llei agrària. En tan sols dos anys de l’aprovació de la Llei

general turística s’ha generat una inversió de 750 milions

d’euros. Quants anys necessitarà l’impost de turisme sostenible

per arribar a aquests 750 milions, si s’estima, si s’estima,

segons la consellera d’Hisenda, que està prevista una entrada

de 50 euros per any? Saben què passarà? Que aquests 750

milions d’euros que en dos anys ha estat capaç de generar la

iniciativa privada es convertiran en zero euros perquè els

empresaris, i ja ho he dit pels... i ja ho han dit pels mitjans de

comunicació, voldran invertir a una altra comunitat autònoma

o a un país que almenys no els posa tants entrebancs com en

aquesta comunitat autònoma. Per tant, tindrem menys doblers

a la comunitat autònoma via imposts. 

La intenció de fer un decret llei potser no costi cap cèntim

a aquest govern, però sí els puc dir és que els costarà com a

govern, perquè tallau les ales de molta gent que havia començat

a reviscolar.

Miri per on miri no veig que aquest pressupost sigui un

rescat de la ciutadania, sap per què? Perquè segueix amb el

mateix pla d’habitatge, que tan malament no ho devíem fer la

passada legislatura perquè si no l’haguessin denunciat. O amb

la inclusió del lloguer social que vàrem impulsar ja la passada

legislatura.

És més, no accepten cap esmena presentada pel Grup

Parlamentari Popular a partides destinades a donar ajudes a

lloguers a les persones que més ho necessiten, a donar ajudes

als joves o a pobresa energètica. Tampoc no ens han acceptat

les de millora de l’accessibilitat dels edificis i carrers per a les

persones amb alguna discapacitat. Res de res. 
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És ben curiós que no es doni suport a determinades esmenes

en base a l’argument que ja existeix partida pressupostària i que

es considera que és suficient sense analitzar la bondat o no de

la partida per la qual es proposava i la seva finalitat. El fet que

existeixi una previsió pressupostària per a aquests mateixos

objectius no hauria de ser obstacle perquè s’aprovassin

aquestes esmenes si aquestes contribueixen a un increment de

dotació inicialment prevista.

Quin problema hi ha a donar suport a les del Partit Popular

i així tendrem més doblers per destinar a la pobresa energètica,

senyors de Podem? Em sorprèn que no li donin suport a la

pobresa energètica, em sorprèn que el Grup Podem tampoc no

doni suport quan aquest és un tema, i vostès ho han dit, que és

una prioritat i, a més, molt urgent. Ara, el que trobam més

xocant és que precisament totes, quan dic, o quasi totes,

aquestes partides que hem detret per fer aquestes esmenes

corresponen a treballs tècnics, estudis tècnics, és a dir, doblers

que vostès pretenen destinar a la contractació d’empreses

externes professionals i perquè realitzin treball tècnics i

jurídics, que supòs que duen ser del seu gust, i prescindit de

tota la gent que ja forma part de l’administració i que pot fer

aquestes mateixes feines.

Ens sorprèn que s’encaparrotin a mantenir aquestes partides

les quals, com ja he dit abans, algunes d’elles estan francament

molt ben dotades i que es neguin a destinar aquesta dotació a

aquestes finalitats les quals, segons vostès mateixos reconeixen,

són un objectiu d’aquest govern.

També estam sorpresos que l’argument per no acceptar

l’esmena dirigida a tenir una previsió específica en el

pressupost per pagar expropiacions, perquè és una herència,

segons he vist en el Diari de Sessions, del Sr. Matas, tots sabem

que hi ha expropiacions no tan sols del Sr. Matas sinó del

segon pacte de progrés i del primer pacte de progrés, i tampoc

no és ver que ja estiguin previstes en el capítol d’interessos i de

deute que ha de pagar la comunitat autònoma, precisament

perquè no estan previstes, quan s’han de pagar tenim els

problemes que tenim.

El mateix respecte de l’esmena que hem presentat de

previsió de partida específica per pagar els interessos de

demora, per fer front a les reclamacions pendents i no haver

d’acudir a modificacions de crèdit que retarden el pagament i,

en conseqüència, augmenten el deute. 

Vull destacar també les esmenes de supressió dels dos

consorcis que depenen d’aquesta conselleria perquè entenem

que són del tot innecessaris i que les seves funcions les pot

assolir la conselleria o altres ens del sector públic instrumental,

ja que consideram que s’ha de continuar amb el procés de

racionalització del sector públic que vàrem començar la

passada legislatura mantenint només aquelles estructures

instrumentals que siguin realment necessàries per a una

prestació eficient dels serveis públics. 

En matèria de mobilitat creim que s’han d’incrementar les

dotacions per a millores al transport i preveure específicament

una partida per a la millora de les mesures de seguretat en les

vies del tren, vists els desgraciats esdeveniments que no fa molt

varen succeir.

Per acabar, volia rallar, com a menorquina i orgullosa que

em sent, de l’esmena corresponent a la construcció dels dos

ducs d’alba a Ciutadella, una inversió prevista en els

pressuposts del 2015, en procés de licitació i a punt

d’adjudicació i que el Govern va tirar enrere, una inversió de

2,4 milions d’euros destinada a donar una major capacitat al

Port de Ciutadella i que de forma majoritària, per part dels

ciutadellencs i en general dels menorquins, venim reclamant

des de fa molts d’anys.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA.

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay, del Grup Parlamentari

Mixt, Ciutadans.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, la presidenta

del Govern, que veig que en aquest moment no és aquí, ha

repetit més d’un pic que aquest govern du des del primer

moment o des del minut 1 -ha usat les dues fórmules i

repetidament- du fent feina pels interessos dels ciutadans. No

sé quants de moments o de minuts deuen ser això, però com a

mínim m’imagín que un bon grapat. 

Idò bé, no pareix que entre aquests interessos, i no dubt que

n’hi hagi hagut d’altres i que aquests altres hagi estat atesos,

però no pareix que entre aquests hi hagi el d’alleugerir

l’administració amb l’eliminació o amb la fusió d’empreses

públiques o consorcis, ni tan sols quan aquestes entitats tenen

unes funcions que poden ser, al nostre entendre, perfectament

assumides per una entitat major. És el cas del Consorci per al

desenvolupament d’actuacions de millora i desenvolupament

d’infraestructures en el territori -el nom és molt llar- de l’entitat

local menor de Palmanyola. No dic jo que aquest consorci, al

crear-se, no complís una determinada funció, però no sembla

que a aquestes alçades la segueixi complint, i sobretot no

sembla que aquesta funció no pugui complir-la igual de bé i

amb uns costs molt menors el Consorci d’infraestructures de les

Illes Balears, sobretot tenint en compte que la raó de ser del

consorci de Palmanyola, la creació d’una escoleta, si no vaig

errat, ha deixat d’existir, o quasi. Seria ben hora, idò, de posar-

hi remei.

Ja sé que vostès són partidaris de la subsidiarietat i

d’acostar com més millor la gestió pública als ciutadans;

nosaltres també, però quan el preu d’aquesta subsidiarietat és

l’encariment dels costos generals a l’administració creim que

val més eliminar organismes o fusionar-los amb altres. D’aquí

que hàgim presentat aquesta esmena.

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 (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats, Sr. Pericay, començaré per contestar-li a vostè perquè

la breu intervenció era molt concreta, i li he de dir que sí, que

estam d’acord que s’ha de regular d’una altra manera

l’administració pública i tots aquests consorcis, però justament

em parla d’un consorci que desafortunadament no estava ja

liquidat quan segurament hi podria haver quedat la passada

legislatura, i ens hem trobat uns fets que ens obliguen a

constituir novament aquest consorci per poder procedir a tancar

l’objectiu que tenia, aquesta escoleta de què vostè parlava,

perquè avui per avui no està entregada; efectivament està

acabada, està a punt de fer l’entrega, però no s’havia fet. Ens

hem trobat que teníem aquí una cosa entre i entre que s’ha

d’acabar. Per això s’ha de constituir el consorci, s’ha de fer el

procés d’entrega, s’ha de fer la recepció per part de

Palmanyola, i s’ha de procedir a la feina precisament de

liquidació d’aquest consorci. Aqueixa liquidació comportarà un

cert temps, potser un any o un any i mig, i durant aquest temps

funcionarà per poder fer tot aquest recompte dels comptes i de

la liquidació. No tenim la intenció ni la idea que aquest

consorci arribi a final de legislatura, sinó que el que volem és

precisament fer el seu procés de liquidació, amb el temps que

sigui necessari, el més prest possible. Això ja li dic.

I, Sra. Mercadal, miri, efectivament nosaltres també..., jo he

dit més d’una vegada que no crec..., que m’agradaria tenir més

pressupost del que tenc per atendre moltes més coses i amb més

quantitat en algunes partides per poder atendre molt més del

que ho feim. Ara bé, també tenim molt clar que, com ho han

explicat també, aquest pressupost general de 2016 és un

pressupost bàsicament social amb un objectiu prioritari que és

atendre les persones, i aquelles conselleries bàsicament socials,

com són Educació, Salut, Serveis Socials, són les que s’han

prioritzat i s’han incrementat substancialment els seus

pressupostos. Nosaltres ens limitam a un petit increment d’1

milió d’euros, que pràcticament ens deixa amb el mateix

pressupost que la passada legislatura. Ara bé, també tenim una

cosa molt clara: que estam disposats, i estic segur que ho farem,

a demostrar que pràcticament amb el mateix pressupost que

tenien vostès la passada legislatura tenim més capacitat de

gestió que vostès i farem les coses molt millor que vostès. Una

cosa tenia molt clara: que no tenia la més mínima intenció de

fer la mateixa política en totes les àrees de gestió d’aquesta

conselleria que vostès feien la passada legislatura. No vull ni la

mateixa política territorial, ni d’habitatge, ni de mobilitat, ni de

ports, no vull cap política semblant a la que feien vostès. 

Miri, aquest pressupost, que és el que és, ens permetrà

gestionar d’una manera diferent per exemple l’habitatge. Vostè

ha fet referència a un pla d’habitatge social que diu que és el

mateix que ja hi havia, i parteix d’una confusió greu: primer,

que crec que ni tan sols ha llegit la premsa després de la

presentació d’aquell pla, perquè si l’ha llegida degué passar

algunes pàgines, perquè sembla ser que vostè no ha llegit

alguna de les coses, perquè el que fa és equiparar aquest pla

d’habitatge social amb el pla d’ajudes estatals a l’habitatge, i no

és el mateix, Sra. Mercadal, no és el mateix. Aquest pla

d’ajudes estatals a l’habitatge està inclòs dins el pla d’habitatge

social, i ningú no ho ha negat, efectivament són partides, són

quantitats que vénen fixades pel pla 2013-2016, i això ho

sabem, però quan nosaltres hem dit més d’una vegada que

duplicarem les ajudes al lloguer no significa que duplicarem

l’aportació que el pla estatal d’habitatge fa per aquest concepte

en aquest exercici 2016, no és això; és que el farem és que

complirem amb allò que estam obligats a fer, i és gastar tot allò

que Madrid ens aporta per donar solució a problemes en

matèria d’habitatge. No farem com vostès, vostès deixaren més

de 2 milions d’euros damunt la taula, amb tots els greus

problemes que hi ha en matèria d’habitatge, i vostès no

gestionaren això com toca. Què significa?, que vostès donaren

el darrer exercici 794 ajudes i que nosaltres, complint el que

ens toca, gestionant correctament, donarem com a mínim 1.600

ajudes pel mateix concepte, significarà que moltes més

persones rebran una ajuda de 2.400 euros mensuals en matèria

d’habitatge. Aquí hi ha aqueixa definició de “doblarem el que

vostès feren”; efectivament així ho farem.

Però no només és això. Nosaltres sí..., vostè ha començat la

seva intervenció dient que aquest pressupost poc té a veure amb

el rescat a la ciutadania. Home, si aquest pressupost té poc a

veure amb el rescat a la ciutadania, vostès desconeixien què

significava, ni rescat ni ciutadania, cap de les dues coses. Per

tant... Per què li ho dic?, perquè al marge del que li he explicat

el que ja farem dins els primers mesos de 2016 és incrementar

-continuam amb habitatge- en un 10% el nombre d’habitatges

de disposició de l’IBAVI, passarem de 1.665 habitatges a

1.827, això en els primers mesos. I com ho farem?, perquè hem

gestionat d’una altra manera; no necessitam molts de milions

d’inversió, no necessitam grans projectes, i què hem fet?, idò

buscar cessions d’habitatge per part de tercers, entitats

financeres de moment, i tenim ja aqueixa incorporació; més

aquests projectes que acabarem el 2016 en matèria d’habitatge,

més aquells que s’han anat alliberant i que tots ara estan a

disposició de l’IBAVI. Això incrementarà aquest estoc

considerablement.

Però no només això, i per això li deia que vostè no havia

vist ni tan sols a la premsa aqueixa explicació del pla

d’habitatge social, perquè també utilitzarem noves fórmules de

captació d’habitatge de particulars. Aquí hi ha una novetat

important, vostè no hi ha fet referència, evidentment no li

interessa, però simplement l’anunci d’aqueixa possibilitat de fer

aquest nou model de gestió d’habitatge, de captació d’habitatge

particular, un simple anunci de roda de premsa ja ha servit

perquè comencin a arribar peticions d’informació a diferents

entitats -a la conselleria, a alguns consells insulars-, que ja

comencen a interessar-se. Són fórmules noves que serviran per

fer una política social de més atenció a aquests necessitats, que

vostès no els donaven cap importància, absolutament cap. De

fet la macroconselleria que hi havia la passada legislatura tenia

una prioritat, que era agricultura i pesca, i quan el treies d’aquí

tota la resta era més bé anar fent a poc a poc i aparcant la major

part de les coses i donar-los poca importància. 

Ha parlat també de pobresa energètica. Miri, per primera

vegada en un pressupost d’aquesta comunitat autònoma hi

haurà partides específiques per combatre la pobresa energètica,

per primera vegada, no n’hi ha hagut fins ara, i justament ara

que n’hi ha vostès critiquen que no feim res per lluitar contra la

pobresa energètica. És una mica absurd, és una mica absurd.
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M’ha parlat de territori, ha dit vostè..., ha parlat ja d’unes

modificacions d’un decret, assegurant i afirmant un seguit de

coses, quan encara ni es coneix el decret, ni es coneixen les

mesures concretes, però vostè ja ha afirmat que hi ha això, això

i això altre. Molt bé. A més de diputada deu ser endevina, deu

ser alguna altra cosa i va més enllà de la capacitat que nosaltres

tenim, perquè si no, no ho entenc. 

Esperi, esperi a veure quin és el resultat i se n’adonarà que

la política de territori que feien vostès era realment una estafa.

Sí, sí, perquè vostès aprovaren una llei de sòl que no

contemplava moltes de les coses que després sí varen executar

a través d’una normativa fraudulenta sectorial en matèria

turística i agricultura que gestionava territori, i que permetia

jugar amb situacions clares d’especulació. Vostès que parlen

d’aquest territori i que estava consensuat amb els sectors, sí,

m’ho crec; amb algun sector hi devia estar, el sector que se’n

beneficiava, però l’interès general vostès no el volien conèixer,

no en volien saber res, de fet ni el coneixen; l’interès general no

saben què significa, i això és del que es tracta, de recuperar la

coherència en la normativa territorial en aquesta comunitat

autònoma. El frau que varen provocar vostès la passada

legislatura l’hem d’eliminar, hem de posar coherència, i d’això

es tractarà una vegada que estigui acabat tot el procés.

Em parla de..., jo li parl de mobilitat. Vostè ho sap

perfectament, senyor conseller, exconseller, vostè sap

perfectament de què li estic parlant, vostè és responsable de tot

aquest frau.

(Remor de veus)

Parlam de mobilitat. Miri, gestionarem també d’una altra

manera. Sense anar més lluny, Serveis Ferroviaris, per

exemple. El tren a Mallorca és molt important, i ens hem trobat

amb una situació greu, i és una situació de total desatenció

durant quatre anys d’aquests serveis ferroviaris, d’aquest servei

de tren, una falta d’inversió total i absoluta. Ni tan sols no han

fet inversions en matèria de seguretat que ara sí reclamen per

via d’esmenes. Durant quatre anys aqueixa comunitat autònoma

ha pogut mantenir un cert marge de seguretat en el transport en

tren perquè la darrera legislatura del pacte es varen invertir 8

milions d’euros únicament en qüestions de seguretat, i vostès

en una legislatura invertiren 500.000 euros. Això és el que està

passant, sense anar més lluny.

I llavors hem de fer front també a situacions una mica

complicades, com és que la seva política de gestió, amb aquella

teoria que podem fer-ho molt millor amb molt menys, què

feien?, per reduir despesa anaven i atacaven tot el que podien,

entre d’altres acomiadaven molt de personal, personal que ara

per via de sentència s’ha hagut..., el tenim novament als Serveis

Ferroviaris perquè varen ser acomiadaments improcedents.

D’això potser el conseller també se’n recorda.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, sí, no, qui gestionava en aquell moment era qui ho tenia,

el conseller en aquell moment vostès sabran qui era. La qüestió

és que vostès els acomiadaren i nosaltres els hem recuperar, i

bona part d’ells estan treballant, afortunadament per a ells i per

a nosaltres també en aquest moment, i dic per a nosaltres també

perquè el que varen fer vostès amb aquesta falsa política d’ajust

de la despesa va ser aconseguir un nefast i un pèssim servei en

matèria de tren. Li posaré un exemple: ni tan sols no podien

tenir les taquilles a l’estació intermodal obertes, ni tan sols

això! No, no, i no ho dic jo, poden posar-se les mans al cap.

Passin..., només havien de passar per l’estació, a veure quantes

taquilles hi havia; màquines era l’únic que hi havia!, avui sí que

estan les taquilles obertes! Per què?, perquè hem readmès deu

d’aquestes persones acomiadades, els agradi o no els agradi. La

política és molt fàcil de fer quan un té intenció de vetllar per

l’interès general.

Podem seguir parlant... Ja no tenc molt de temps i vull

parlar d’altres qüestions, també. En matèria de ports, sense anar

més lluny, en ports també s’han lluït, també s’han lluït. Miri,

crec que els primers mesos d’aqueixa nova legislatura han

passat per la conselleria quasi tots els responsables de ports que

són competència de la comunitat autònoma, i tots amb la

mateixa queixa: “necessitam inversió en manteniment,

necessitam fer millores, tenim les instalAlacions portuàries que

cauen pertot, s’han d’arreglar”, i sap per què és això?, també

per una gestió meravellosa que feien vostès, perquè no

invertiren ni un euro en manteniment dels ports i avui ens

trobam el que ens hem trobat. Sap quin és el principal objectiu

de Ports a partir de 2016?, recuperar la dignitat a cada un dels

ports competència de la comunitat autònoma, recuperar allò

que toca, tenir-los en un correcte estat d’ús, i això significa

molta inversió, i a vostè només es preocupa dels dos ducs

d’alba, això és el que la preocupa, a vostè, que significava

agafar 2 milions 400, tirar-los a la mar, no arreglar res, no

solucionar cap problema, i deixar que tots aquells que

necessiten millores, que necessiten manteniment, seguissin

reclamant millores i manteniment. Això és el que volen vostès,

es preocupen d’una infraestructura inútil totalment, que no ha

aconseguit ni tan sols els objectius que vostès havien marcat, ni

tan sols això, i ara segueixen vostès reclamant. Jo pensava que

tenien un mínim de capacitat de reflexió i que al final se

n’haurien adonat que la seva reclamació no treia cap a res, però

veig que no, segueixen reclamant exactament el mateix.

Em queda poc temps, ja, d’aqueixa intervenció, i algun

tema em quedarà... Energia, sense anar més lluny. També hi ha

esmenes que van destinades a energia, també, també, reclamen

millores. Sap quina seria la millor esmena que podrien fer?, dir

als seus companys de Madrid que eliminassin aqueixa

normativa d’aquest impost al sol, que no ajuda gaire perquè es

pugui avançar en matèria de renovable, enlloc, aquí tampoc.

Nosaltres ho hem reclamat a Madrid, ja; vostès no ho feren,

segur, en tots els quatre anys que estigueren aquí. Nosaltres ja

ho hem reclamat. No ens han fet cas perquè evidentment no

pensam igual, però ho hem reclamat. I què farem des d’aquí?,

tot allò que estigui en les nostres mans i sigui competència

nostra, intentarem agilitar tots els tràmits per a instalAlacions de

renovables; ja incentivam per via fiscal també la instalAlació de

renovables i l’autoconsum, i buscarem fórmules perquè això

sigui més fàcil i es puguin anar instalAlant. 

Sense anar més lluny, el 2016 tota la despesa i tot el consum

que faran les instalAlacions de la comunitat autònoma serà per

via d’energia renovable, el cent per cent; això no havia passat

mai, passarà ara per primera vegada. També hi ha un pla que

servirà perquè progressivament totes les instalAlacions de la
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comunitat autònoma puguin anar colAlocant plaques

fotovoltaiques als terrats de cada una de les instalAlacions, el

que millorarà l’eficiència, abaratirà els costos i jugarà de

manera efectiva en matèria d’energies renovables i d’eficiència

energètica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, hauria d’anar acabant.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Vaig acabant, Sra. Presidenta, gràcies per permetre’m uns

minuts més.

Sols dir-li que, efectivament, li ho he dit abans, m’agradaria

tenir més pressupost. Però -repetesc- demostrat quedarà en el

primer complet d’exercici i de gestió d’aquesta conselleria, que

moltes coses es poden fer molt millor del que vostès feien,

sense necessitat de segons quins increments i potser per via de

millora de gestió, miri quan li ho dic, i ja ho sabrà l’any que ve

també, si es dóna el cas, aconseguirem fins i tot millorar els

ingressos simplement millorant la gestió. Potser no tardarà

gaire a conèixer com es fa això i veurem llavors vostès quin

tipus d’aplicació feien. Recuperarem segurament una part

d’allò que vostès deixaren dins un calaix sense utilitzar i que ni

tan sols havien dit que existia. Però aquí estarà, si no, temps al

temps.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margaret Mercadal del Grup

Parlamentari Popular.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta. Sr. Conseller, va ser vostè qui

va dir que abans de final d’any aprovaria un decret llei, si no,

jo possiblement li hauria rallat d’altres temes, però va ser vostè,

jo no sé..., queden un parell de dies per acabar l’any, però

encara no hem vist el decret llei. I òbviament em preocupa

aquest tema perquè consider que vostès com a govern sou

intervencionistes, perquè voleu tirar endarrere les mesures

liberalitzadores que va formular el Partit Popular la passada

legislatura i són unes mesures més que de caire econòmic són

de caire ideològic...

(Algunes rialles)

... perquè, sí, sí perquè provocaran una aturada d’inversions i,

per tant, de l’economia. I si no, ja em dirà vostè que el temps

donarà la raó a qui la tengui. Desitj de tot cor que no sigui així,

però estic segura que l’economia balear se’n ressentirà. Hauria

de demanar i crec que aquí hi ha uns quants regidors o uns

quants alcaldes, els hauria de demanar, juntament a colAlegis

professionals, l’increment de projectes i la frissor que tenen per

tenir un informe favorable per part de l’ajuntament abans que

s’aprovi el decret llei. Hi ha molta gent..., de fet molta gent

telefonada preocupada i no entenen el perquè de coses que

creim que han estat justes per a tothom, han estat justes.

I després és clar que sempre hauríem de tenir més

pressupost, però teniu el pressupost que teniu. Jo les esmenes

que he presentat han estat per augmentar aquest pressupost. És

a dir, llevar aquells treballs i temes externs i bé..., perdó, llevar

del pressupost els estudis i treballs externs i aplicar-ho a

polítiques on realment, com vostè ha dit, són necessaris i

primordials, temes d’ajudes a lloguer social, temes de...,

qualsevol tema com vostè ha dit, que ajudi qui més ho

necessiten.

I miri, li volia dir una altra cosa. No es pot acusar de frau i

no dir quin és el motiu pel qual hem fet aquest frau. Si creu, o

si aquest govern creu que vam cometre alguna irregularitat, ja

sap on ha d’anar. Vagi als jutjats, però no ens culpi sense

explicar per què s’ha comès aquest frau perquè encara, que jo

sàpiga, no hi ha ni més botigues, ni més restaurants en sòl

rústic, ni més urbanitzacions en sòl rústic protegit. No n’hi ha

cap des que s’han aprovat les diferents lleis.

I una darrera cosa li volia dir, utilitza de molt males

maneres un tema que és el tema dels acomiadaments que sap

que es va canviar per la jurisprudència, se sap que es va canviar

per la jurisprudència arran d’una sentència del Tribunal

Suprem, per què?, perquè si nosaltres haguéssim pagat..., o

sigui, la nostra intenció ho era, ens haguessin acusat de

malversació de fons. I aquí amb açò no jugam, Sr. Conseller, i

ho sap, ho sap!

(Remor de veus)

Però bé, és clar que no volen aprovar cap esmena, com ja li

he dit, he detret dels temes no essencials d’aquesta conselleria

que són estudis i treballs i que ho podria aplicar per aplicar

polítiques socials que realment anirien als que més ho

necessiten.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay del Grup Parlamentari

Mixt, Ciutadans.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Presidenta. Sr. Conseller, li agraesc les

explicacions que m’ha donat referides al Consorci de

Palmanyola. L’únic que desitj és que tot aquest procés de

reposada en marxa per tancar-lo sigui el més ràpid possible i,

per tant, puguem efectivament deixar de tenir aquest llast en el

que és la gestió pública.

Fora d’això, volia simplement comentar que nosaltres des

del Grup Mixt i Ciutadans en concret, donarem suport a unes

quantes esmenes del Partit Popular i també d’El Pi. Del Partit

Popular donarem suport a les esmenes 9476, la referida a
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dotació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, 9215,

referida a ajuda a les famílies afectades per la pobresa

energètica, 9230, ajudes a lloguer socials i 9231, ajudes a

lloguers a joves. I pel que fa a El Pi, donarem suport a l’esmena

9000, que és la que té a veure amb la implantació de la tarifa

plana en els vols interilles.

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Joan Boned.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pericay, per les seves

paraules i per entendre el que li volia explicar.

I, Sra. Mercadal, miri, resulta que vostès varen fer una

política desastrosa en moltes de les conselleries, però són els

millors gestors que ha tengut mai aquesta comunitat autònoma,

però això només figura en els seus llibres, perquè en el carrer

el resultat de les seves polítiques és molt diferent al que vostès

dibuixen, al que vostès pinten. De fet són radicalment contraris.

Vostès poden dir el que els sembli, però acomiadaments els

feren vostès, els agradi o no els agradi. La seva política de

reducció de despesa passava fins i tot per acomiadaments a les

empreses públics, Serveis Ferroviaris no es va escapar. Era

decisió seva, minvar el servei que prestava Serveis Ferroviaris

va ser decisió seva. Donar un pèssim servei als usuaris del tren

va ser decisió seva. No poder atendre serveis essencials va ser

decisió seva. 

La recuperació de part d’aquests serveis, ja és mèrit

d’aquest govern. La contractació novament de 10 d’aquests

acomiadats, via negociació, és també mèrit d’aquest govern.

Gràcies a això, el servei ja ha començat a millorar. El 2016 es

faran ja moltes millores de manteniment que vénen reclamant

de totes les estacions i instalAlacions ferroviàries i es

començaran també a fer el 2016. Jo no sé si vostè ho ha pogut

veure en el pressupost tot això o no.

Miri, fins i tot vostès fan esmenes reclamant mesures de

seguretat, hi ha una esmena de 90.000 euros. Vostè que llegeix

molt la premsa, és estrany que no s’hagi adonat que fa un parell

de dies vàrem donar un error de presentació precisament de les

properes polítiques d’inversió en matèria de seguretat a Serveis

Ferroviaris i anunciàrem propostes i mesures per 800.000

euros, Sra. Mercadal. Vostè demana 90.000 i ho arreglaria tot

i nosaltres invertirem 800.000 i no ho arreglarem tot encara.

Aquesta és la manera diferent d’entendre la política, vostès amb

90 haguessin apedaçat tot el que haguessin pogut i no haguessin

arreglat res i nosaltres invertim primer els 800.000 euros per

millorar el millor que podrem, però encara ens quedarà molt a

fer.

Entre altres coses, sap què? Per ventura seria bo si pogués

fer vostè com a diputada o el seu grup parlamentari, ara ja no

sabem si tendrà temps a fer-ho perquè ja tenen el Govern en

funcions, però hauria estat bé que haguessin fet una feina per

mirar de recuperar allò que durant quatre anys ni es

preocuparen a recuperar, i són aquestes quanties que queden

pendents d’arribar a les Illes Balears d’aquells convenis en

matèria de tren que Madrid té pendent de pagar-nos i que

vostès en quatre anys no han reclamat ni una sola vegada, i

entre això que està pendent hi ha, ni més ni menys, que 16

milions d’euros per invertir en eliminació de passos a nivell i

en millores en qüestió de seguretat, 16 milions d’euros que té

Madrid que són nostres i que podríem fer moltes feines. Pot ser

si anàs per aquí la seva feina seria més profitosa. 

Miri, però, hi ha un altre fet que és fonamental i que estaria

bé que es coordinassin a vegades entre els diferents diputats

d’un grup perquè l’exconseller d’Hisenda parlava, quan parlava

del capítol 3, dels interessos, que pot ser utilitzar-ne una part

raonable podria tenir el seu sentit, però fer segons quines

operacions sobre aquest mateix capítol podria ser arriscat, bé,

vostès no es coordinen tampoc, perquè vostè fan esmenes per

a millores a Serveis Ferroviaris i per un altre costat companys

seus ens demanen baixes a Serveis Ferroviaris de 3.750.000

euros, 3.750.000 euros, demanen baixa i vostès demanen que

s’incrementin partides, que el pressupost és insuficient. Una

mica de coherència. 

També demanen millores en ports. Saben que demanen els

seus companys de baixa d’aquesta conselleria en matèria de

ports? 6.100.000 euros, 6.100.000 euros. Això no és

coordinació, així els anava quan gestionaven, que no parlaven

uns i altres, cadascú feia el que li donava la gana i així ens

trobàrem el que ens hem trobat, l’endeutament que ens hem

trobat, el finançament que ens hem trobat i la situació que ens

hem trobat perquè vostès no parlaven entre vostès, entre altres

coses.

Tornant al tema energètic, parlam també d’alguna esmena

de punts de recàrrega. Miri, en els cinc primers mesos de gestió

d’aquest govern, cinc primers mesos, hem triplicat els punts de

recàrrega que vostès posaren en quatre anys, en cinc mesos hem

triplicat quatre anys. 

(Se sent una veu de fons que diu: “Molt bé!”)

Molt bé! Sí, sí, efectivament, molt bé, és així...

(Alguns aplaudiments)

... és així, és així, tanta sort...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, ha d’anar acabant.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

... està bé que ho reconeguin, està bé que ho reconeguin. 

(Remor de veus)

I saben encara què serà millor? Quan Madrid desbloquegi

l’ajuda que té pendent també d’un conveni a través de l’IDAE

i aporti els 2 milions d’euros que han d’arribar a aquesta
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comunitat autònoma. Farem moltes millores en punts de

recàrrega. 

Per acabar, miri, les esmenes que vostès presenten n’hi ha

que no tenen molta coherència. Acab ja, Sra. Presidenta. En

tema d’eficiència energètica presenten vostès nou esmenes per

a nou municipis de 100.000 euros cada una a millora

d’eficiència energètica, 900.000 euros i 900.000 euros de baixa

d’una partida que té 399.500 euros. Sr. Camps, vostè que en

sap tant, que porta tants d’anys fent números i amb

pressuposts...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, per favor, acabi.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

... podria haver millorat una mica la gestió en aquest tema.

Simplement, els demostrarem que la coherència és bàsica,

que la capacitat de gestió no depèn tan sols del pressupost sinó

de la voluntat de realment servir l’interès general i no de

treballar només per a petits grups que cerquen un benefici ràpid

i als quals vostès, per via d’aquest frau polític que els parlava,

han ajudat descaradament durant quatre anys.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font, del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí?

(Remor de veus)

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. No, El

Pi d’aquesta secció vol agrair al Sr. Pericay i a la diputada

Mercadal les esmenes que han anunciat que ens votaran a favor

i entram en les que hem fet al Govern.

Vull dir el següent, Sr. Boned, ens hagués encantat que ens

hagués aprovat qualque esmena per poder votar després

favorablement la seva secció, i no ha estat possible, però així

i tot les defensarem. 

Hi ha una esmena on li demanàvem una ajuda de 40.000

euros de compensació a l’Ajuntament de Sencelles que, sense

que se m’enfadi la presidenta del Govern i el Sr. Marc Boned,

ells també ho defensaven dia 19 d’abril de 2013 amb una

proposició no de llei aquí en el Parlament. És una llàstima que

aquesta esmena de 40.000 euros, jo encara li diria que si en pot

trobar 15.000 o 20 i l’any que ve pagaríem el 2017 els altres 15

o 20 estaria molt bé i així almenys... perquè el govern anterior

jo crec que va tenir molta barra a pagar Es Riuet, a pagar a

Campos i no a pagar a Sencelles. A més, això si ho vol hi ha un

director general del Govern que li pot contar exactament

perquè ha estat batlle de Sencelles i també tinent de batlle, és

un dels pobles en què governa El Pi amb un pacte. 

Després l’altre qüestió és la que fa referència a l’esmena de

la ronda de Costitx que la Direcció General de Transports i la

Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient i Territori varen

pagar la redacció, en aquest cas ara les competències estan

separades, i pensàvem que seria just que es pogués fer aquesta

compensació... 

(Se sent el to d’un telèfon mòbil)

... -i jo també tenc el telèfon en marxa- aquesta compensació a

l’Ajuntament de Costitx.

Després, les altres que teníem és una que és històrica,

històrica per part del molts que hem dit a vegades que és injust

aquests costs d’insularitat que tenim amb la península i haver

de pagar aquest peatge que és viure a unes illes, i en canvi això

també ens passa aquí amb el túnel de Sóller. No em val que

després em diguin que la diputada o el diputat del PSIB que

pugui sortir que això és un tema del consell, això és un tema

que el va adjudicar el Govern, és a dir, no sé si el 92 o el 93 o

el 94, ja sé que queden cinc o sis anys, però estaria bé i per això

fèiem aquesta esmena que és el mateix discurs que feim cap a

Madrid, és a dir, que dins Balears, en aquest cas dins Mallorca,

rescatar això perquè la gent que viu a Sóller no hagi de pagar

l’1,30 i l’1,30 per entrar i per sortir i la gent que no vivim a

Sóller, que pareix que venim d’una altra població i pareix que

no som mallorquins, no haguem de pagar el 5,05 i per sortir el

5,05. Crec que rescatar aquest tema seria de bona voluntat per

tots els membres dels distints partits.

L’altra esmena que segueix viva i pensam que seria

importantíssima és la referida a l’electrificació del tren i crec

que aquí li faltaran doblers per poder fer aquesta feina i per

mor d’això pensam que ja és injust com es tracta Madrid i hem

de protestar i crec que tots els partits hem protestat del mateix,

d’aquesta inversió en AVE el 2014 de 5.240 milions, aquesta

inversió en AVE 2015... perdó, 2015 en 2.240 milions i ara per

a 2016, 5.465 milions, i nosaltres 3,9 milions. És a dir, fer un

esforç nosaltres en electrificar també seria donar continuïtat a

les nostres paraules.

L’altra esmena és una que jo sé que hi ha un poc de

polèmica a l’hora d’interpretar-la i supòs que hi deu haver

tècnics de la conselleria que ho veuen d’una manera i n’hi ha

que ho veuen de l’altra, és la que fa referència al canvi de traçat

de la línia d’alta tensió d’Alcúdia, és a dir, aquí el Govern un

dia va dir que passaria per tal lloc, va fer un projecte i

l’Ajuntament d’Alcúdia hi va estar d’acord. Vostè, que em

consta que ha anat a Alcúdia i que està involucrat en el tema...

han dit que estan d’acord que es canviï, però que pagui la

companyia. La companyia no ho pagarà, l’equivocació va ser

nostra en tot cas o més que equivocació, diguéssim, el canvi

d’opinió, sensat i real, és anar cap a això. Si pogués ser,

nosaltres aquí li feim una esmena perquè realment aquest canvi

de traçat..., la gent d’Alcúdia pogués veure que... i els pares de

l’escola Norai poguessin veure que entram en aquesta realitat,
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que vostès ens la vol rebaixar, idò, no estaria malament, però

crec que valdria la pena que això es fes.

Després..., aquesta la deixaré pel final, i després li

plantejam una esmena, ja basta la Platja de Palma el que ha

sofert, i sé que la presidenta va defensar davant el ministre

Montoro poder justificar aquells 15 milions no justificats i els

60 que ens han llevat, i aquí a S’Arenal en aquest cas a la part

de Llucmajor, hi havia la defensa d’una plaça que ara resulta

que no l’hem feta i de passada li redemanam, però no li donam

interessos a l’ajuntament, i és clar, crec que hauríem de fer un

esforç, ja que no és culpa de l’ajuntament de Llucmajor, poder

haver fet alguna cosa perquè el poble de Llucmajor i en aquest

cas S’Arenal pogués sortir guanyant aquest tema.

I després n’hi havia una que era més petita, que tenia a

veure amb l’enllaç del servei de bus llançadora entre Manacor

i Cales de Mallorca que creim que també necessita una

connexió, i no crec que sigui un tema municipal, si ho passam

a un tema municipal els ajuntaments no tenen aquesta capacitat

de poder-ho resoldre.

I com a darrera esmena d’El Pi que defensam és la

implantació d’una tarifa plana de vols entre illes, és a dir, a

veure, si algú vol fer història i se’n vol anar a Canàries a passar

quinze dies i vol conèixer algú, dona o home, que va viure

aquella creació de Binter podrà tenir la informació que hi va

haver de participar el Govern canari, el Govern central i

després trobar un operador privat perquè realment hi participàs

econòmicament, i semblant a les SAC en agricultura, que hi pot

participar d’entrada el govern en un percentatge que pot arribar

al 50% sense cap problema i després anar sortint poc a poc del

capital que ha anat ficant i deixar que siguin els altres els que

duguin el cent per cent del capital, dit això, si nosaltres no feim

un esforç per demostrar-los que volem posar una tarifa plana,

difícilment a Madrid ens creuran.

És a dir, la tarifa plana no creguin que ens la pagarà Madrid

al cent per cent, no ho creguin, hem de fer una part d’esforç

nosaltres i això és la forma d’enganxar-los i per això El Pi

plantejava aquesta esmena, aquesta esmena d’1 milió d’euros,

perquè governi qui governi, que ara no ho sabem, sàpiga que hi

ha un parlament que pensa per igual. Si la volen passar a

100.000 euros, passin-la a 100.000 euros, però hi ha gestos que

ens marquen com a país i aquest seria un gest que ens marcaria

com a país. 

Ens ho agrairia d’una forma molt especial la gent de

Formentera, d’una forma especial la gent de Menorca i la gent

d’Eivissa i a Mallorca, en aquest cas, que som els que tenim

més bones connexions, també estaríem contents. Això seria una

esmena que crec que era una esmena important i que ens

marcaria poder veure que aquest parlament, governi qui

governi, no ho sé, si d’aquí un mes, si d’aquí dos o si d’aquí

tres, pugui veure que tots estam units en aquesta qüestió.

Vull dir que de les esmenes a les quals fèiem referència, que

aprovarem del PP, li aprovarem les que fan referència a

conservació del patrimoni municipal, les d’ajudes a

rehabilitació  de l patrimoni, les de manteniment

d’infraestructures municipals, les de manteniment de

conservació del litoral i convenis amb ajuntaments i també les

que fan referència a zones portuàries per millorar els usos

pesquers.

Després, també donarem suport a la segona fase del passeig

marítim de Sant Antoni.

I les ajudes a famílies amb persones que estan afectades per

la pobresa energètica també.

I, lògicament, la d’expropiacions, i aquí sí que, Sr.

Company, no s’enfadi amb mi, li diran que avui l’he agafada

amb vostè, però és evident que si vostè hagués complit la feina

no importaria haver fet aquesta esmena de 5 milions, perquè hi

ha expropiacions que vénen de l’any 98, 99 i n’hi ha que vénen

de l’any 2008 i 2009 que no s’han pagat, amb la qual cosa hem

passat tots, hi ha hagut dos pactes de progrés, hi ha hagut dos

governs del PP i no s’han pagat i crec...

(Remor de veus)

No s’equivoqui, jo no era el conseller de..., no, no, no, no,

no s’equivoquin, eh? No s’equivoquin, no s’equivoquin, perquè

si s’equivoca li ho explicaré, no, no, miri, aquesta passada

legislatura...

(Remor de veus)

...aquesta passada legislatura s’haguessin pogut arreglar les

infraestructures, el que fa referència a les expropiacions d’una

tercera fase, d’una tercera fase d’una ronda d’un poble, la

primera fase de ronda d’un altre poble, amb convocatòries, una

feta de l’any 2003-2007 i l’altra feta del 2007-2011, és a dir,

una d’un govern del Partit Popular i una d’un govern del pacte

de progrés, si després volen saber quines són ja els ho diré, ho

dic perquè aquests 5 milions segurament si s’haguessin

gestionat bé s’hauria pogut arreglar a la passada legislatura.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Mercadal, nosotros también

entendemos que el presupuesto de esta conselleria es

insuficiente, también como había dicho anteriormente ayer con

la de Innovación y Turismo y también echamos de menos,

como usted, ese decreto de protección del territorio, usted lo

echa en falta, le ha dicho que todavía no está, cuando el Sr.

Conseller lo había anunciado y es verdad que lo había

anunciado y todavía estamos esperando por él, porque

entendemos que la protección del territorio es clave para que la

vida de los ciudadanos y ciudadanas de Baleares sea de calidad,

para proteger este territorio, precisamente de eso de lo que

usted está haciendo alarde, de ese desarrollismo ilimitado que

lo único que hace es perjudicar la calidad de vida de los

residentes de las Islas Baleares e incluso hay islas donde el

crecimiento, en lugar de tener que ser ilimitado, es al revés, hay

que tender a un crecimiento cero. No se puede crecer más,
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estamos al límite, hay islas que están al límite. Por lo tanto,

creemos que ya llega tarde ese decreto de protección del

territorio que llevamos unos cuantos meses esperándolo,

porque si bien este gobierno ha sido ágil en cuanto a medidas

sociales, la renta básica, la tarjeta sanitaria, la devolución de la

sanidad a las personas sin papeles, para la protección del

territorio está siendo bastante más lento de lo que debería ser.

Por eso entendemos que es necesario y que es necesario de

una forma que evite que esa depredación, que esa incontenible

generación de economía, generación de ladrillo, de vamos a

crecer en base a ocupación de territorio en lugar de crecer en

conocimiento, se pare y se pare de una vez. Pero claro, no me

extraña, a ustedes todo esto les resulta raro y entran en

contradicciones, pues, por ejemplo, con lo de la vivienda y el

alquiler social, claro ustedes presentan enmiendas de alquiler

para jóvenes de 3.000 euros, 9.000, 5.000, ayudas al alquiler

social de 6.000 euros, pero ¿ustedes piensan que con esas

cantidades se soluciona el problema habitacional que existe en

las Islas Baleares? Al menos nosotros hemos presentado una

enmienda de 250.000 euros para rehabilitación de viviendas

dedicadas a alquiler social, son cantidades que son

insuficientes, pero las que ustedes presentan la verdad es que

son de risa, 3.000 euros para solucionar el problema del

alquiler social de los jóvenes de las Islas Baleares, pues...

3.000, 9.000, 5.000, en total 17.000 euros.

Este problema habitacional que existe, existe por la pobreza

generada, una pobreza generada por la economía, esa liberal y

liberalizadora del mercado que también quiere comerse todo el

territorio, pues por esa economía se produce esa pobreza, por

esta crisis que nos han producido. Y en esa pobreza también

entra la energética, pero ustedes vuelven a no entenderlo y

presentan una enmienda de 200.000 euros. Cuando en la

comisión ya se ha aceptado una enmienda de Podemos de

550.000 euros para paliar los efectos de la pobreza energética...

(Remor de veus)

No, pero es que no todo hay que pagárselo a las eléctricas,

las eléctricas tendrán que hacer también. Claro porque en esto

están ustedes, también hablaremos de las enmiendas de El Pi,

en darle dinero a las empresas, únicamente en dar dinero a las

empresas. Sí, tienen ahí una contradicción muy grande, porque

ustedes presentan PNL en favor o reclamando pobreza

energética, reclamando ayudas para la pobreza energética, pero

luego no meten el dinero suficiente para ello. Igual que pasa

con el Plan de choque contra los desahucios. Reclaman ese

Plan de choque contra los desahucios, pero sin embargo no

hacen ninguna medida efectiva para acabar con ellos. Tienen

una contradicción muy grande ustedes, lo ha dicho mi

compañero Carlos antes. Ustedes tienen un programa de cara

a la calle, tienen un programa electoral y aquí intentan

parecerse..., no sé a quién, pero a ustedes no.

(Remor de veus)

Y hay un ejemplo muy claro. Miren, resulta que presentan

una enmienda de 1,5 millones para el pago de intereses de la

deuda, pero resulta que la hacen contra la propia deuda.

Entonces es el juego precisamente en el que entra la banca. Es

pagar las deudas con las tarjetas de crédito, con lo que te

endeudas más y todavía estás en un agujero mayor. Pero claro,

además es una deuda -cuidado- que en muchas ocasiones está

producida por las instalaciones que ustedes hicieron, como las

autopistas de Ibiza que se están amortizando 25 millones

anuales, o el metro de Palma, que supone una amortización de

40 millones anuales. Eso es mucho dinero y esa es la deuda que

quieren pagar en contra de la deuda. 

A ver, nosotros somos nuevos aquí, somos nuevos, pero

tontos, tontos, lo que se dice tontos del todo no. Y por lo tanto,

no nos creemos que el PP quiera meter enmiendas contra la

deuda, porque ustedes es que no saben, no han sabido hacerlo,

están metiendo enmiendas contra la deuda, semejando o

pensando que nosotros las íbamos a aprobar, porque era contra

la deuda, para infraestructuras, 2 millones para infraestructuras

ferroviarias, un montón de millones para infraestructuras de

depuradoras en Medio Ambiente. No, señores, nosotros cuando

hemos tenido una medida fuerte, que es hacer una enmienda

contra la deuda, la hemos hecho precisamente para un rescate

ciudadano, un rescate educativo. Es una diferencia

fundamental...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Es una diferencia fundamental, no se trata de ir contra la

deuda para dar dinero a las constructoras, que es lo que están

haciendo ustedes. Ustedes presentan enmiendas contra la

deuda, para dárselo a las constructoras, es muy distinto. ¿No se

dan cuenta que no vamos a caer en ese juego?

(Continua la remor de veus)

Bueno, con respecto también a la enmienda que presentan

de los duques de Alba, es otra muestra más de que no están

pensando en la gente. Ustedes lo único que quieren es meter

cruceros en el puerto de Menorca, quieren meter cruceros para

turistas mientras que evitan que entren los cargueros y los

barcos de transporte. Entonces, vuelven a anteponer los

intereses de una economía desarrollista, sin tener en cuenta los

intereses de los residentes de Menorca. Por eso no están

entendiendo ustedes absolutamente nada de lo que significa

rescate ciudadano.

El pago de expropiaciones, los 5 millones. Claro que hay

que pagar las expropiaciones, se han tirado un montón de

proyectos, también desarrollistas, pero no, entendemos que el

pago de indemnizaciones, o de expropiaciones ha de

corresponder al fondo de contingencia cuando lleguen las

absoluciones judiciales correspondientes.

Por lo tanto ustedes podrán entender que no les vamos a

apoyar ninguna enmienda de las que han presentado en esta

serie y, bueno, tampoco vamos a apoyar ninguna de las

presentadas por El Pi.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.
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LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Mercadal, no l’he escoltada

defensar cap esmena de caràcter social de que parlàvem aquí,

jo començ a preocupar-me perquè els ha durat molt poc, els ha

durat molt poc, perquè vostè no n’ha defensada cap, de les

esmenes que vostès mateixos han presentat. Vostès només

s’han dedicat a parlar d’inversors, de la pèrdua d’inversors, que

si se deroga la Llei turística, si se posa una ecotaxa, etc. Això

és allò que realment els pica.

També ha parlat de la Llei agrària, quan avui matí ja han

posat en evidència que vostès han demanat que se baixi el

pressupost de la Direcció General d’Agricultura en 535.000

euros, és que realment són totalment incongruents. Jo m’ho

faria pensar. I després parlen que nosaltres aquí feim mesures

de caràcter ideològic. Bé, jo crec que sí vostès tenen aquesta

fixació amb la Llei turística i l’ecotaxa, sí que és purament

ideològica.

En qualsevol cas jo que sí li vull parlar de les esmenes que

han presentat. Evidentment a l’esmena a la totalitat no hi

donarem suport i a l’esmena que ha presentat Ciutadans, per les

raons que ha expressat el conseller, tampoc no hi donarem

suport. I les esmenes del PP, com són les ajudes a la

conservació del patrimoni municipal, ajudes rehabilitació,

millora de cartografia, transport públic, ferroviari, seguretat,

conservació litoral, lloguer social per a joves, consideram que

això ja està inclòs en aquest pressupost i que a més, el Pla

d’habitatge, en aquest cas de lloguer social, ja té especial

sensibilitat en aquest tema i d’una forma que creim que ha de

tirar endavant d’aquesta manera.

Pel mateix motiu també votarem en contra de les ajudes a

fomentar l’accessibilitat, l’eliminació  de barre res

arquitectòniques i també com les d’estalvi i eficiència

energètica, que vostès han presentat per als municipis només,

només per als municipis de Santa Eulària d’Eivissa, de Calvià,

d’Inca, de Manacor, de Marratxí, de Llucmajor, de Ciutadella

i de Maó. A més d’estar prevists aquests objectius, nosaltres

consideram... per què només aquests pobles?, per què no una

convocatòria pública i mirar quins són els projectes, perquè

realment vostès han posat aquí precisament els municipis més

grans, els municipis eminentment turístics que són els que tenen

més recursos, precisament són els municipis petits els que no

tenen recursos per dur a terme aquestes polítiques. A aquests

són als que hem de donar més suport. Per això nosaltres també

els votarem en contra.

Vostès han demanat 1,5 milions per pagar interessos de

demora i en canvi deixar de pagar els interessos bancaris. Bé,

a la comissió em sembla que era la seva companya que va dir

que això eren interessos de demora per a proveïdors;

evidentment que s’han de pagar. Nosaltres consideram

precisament que ja voldríem voler i poder pagar, supòs que

vostè també. Realment el que ha fet el Partit Popular a nivell

d’Estat és deixar-nos doblers, però a canvi d’interessos, com si

anéssim al banc, no ens els ha deixat a interès zero, no. Però no

va començar així la història, eh?, encara pagam, això li ho puc

assegurar...

(Remor de veus)

Després, pel que fa al foment de les energies renovables a

empreses privades, jo no ho entenc, haurien d’estar empegueïts

i el famós impuesto al sol que ha posat el Partit Popular a nivell

estatal, que fins i tot penalitza; l’altre dia sortia un senyor que

tenia plaques, quasi l’han tancat dins la presó, els que els hauria

de fer vergonya parlar que fomenten les energies renovables,

vergonya els hauria de fer! Vergonya!

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

O que és aquests inversors que inverteixen en plaques solars

no són els seus inversors?, aquests petits inversors, aquestes

famílies no són els seus inversors? Vostè només s’ha dedicat a

protegir i aquí a defensar els inversors de les grans cadenes

hoteleres, Sra. Mercadal. A aquests petits inversors de les

plaques solars no els ha vengut a defensar el seu Partit Popular

a nivell estatal.

(Remor de veus)

Perdoni, aniré..., perdoni, perdoni, em sap greu.

Després, per als ducs d’alba, insistim, vostès ja han insistit

un munt de vegades en comissió, els famosos ducs d’alba; ja els

hem dit per què, per què no donaríem suport a la seva..., a

aquesta iniciativa, perquè realment no resol el problema que té

el port de Ciutadella, i ja els ho han dit també, més ben explicat

fins i tot, els companys de Menorca.

A la resta d’esmenes del Partit Popular evidentment hi

votarem en contra perquè ja..., també pel mateix motiu que hem

expressat, que creim que ja es contempla. Ja ho he dit abans en

el debat que hi ha hagut de Treball: vostès aquí també tornen

parlar de detreure 8,5 milions d’euros d’interessos bancaris. Els

he de repetir el mateix que ja els he expressat abans: aquest

marge que tenia el Partit Popular era molt gran, 13 milions

abans, ara avui 8,5 milions més; carai, quina bossa que feien!,

amagada, eh?, amagada, perquè els ciutadans i cap dels diputats

no ho sabien. El Sr. Marí els devia tenir ben amagats, i per

descomptat el que no va fer és utilitzar-los per deixar de fer

retallades, això és el que no va fer, Sr. Marí.

(Remor de veus)

Bé, pel que fa a El Pi, ja vàrem explicar, Sr. Font, a la seva

companya Sra. Sureda per què no els podíem donar..., eh?, la

resposta. Ja sabem que potser no estarem d’acord que és una

qüestió molts de pics, en molts de casos, qüestió de

competència, però crec que en el fons estam d’acord tots amb

les seves esmenes i que tots voldríem que es poguessin dur a

terme, encara que creim que aquest pressupost no és el camí

adequat ni és l’instrument adequat per dur-ho a terme. He de

dir i vull remarcar que per exemple en el cas del túnel de

Sóller, com a consellera del consell insular en aquesta

legislatura passada, nosaltres preteníem que aquest rescat fos a

canvi de conveni de carreteres; he de dir que ni el Partit

Popular ni el Partit Socialista no varen estar d’acord a rescatar

el túnel de Sóller sobre conveni de carreteres que tenim amb

Madrid; això sí que era una reivindicació de MÉS per

Mallorca.
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Pel que fa a l’electrificació del tren, bé, ja ho han dit, ho ha

dit el Sr. Conseller: vostès varen deixar decaure el conveni

ferroviari, amb el qual han permès que continuassin fent AVE.

Miri, els convenis vostès..., miri, si en un vespre canvien la

Constitució com no poden recuperar un conveni de 400 milions

d’euros?

(Remor de veus)

Així de... No, no, és que és així!, és que és així, Sr.

Company! No em digui..., no em digui... No, no, no, vostè ha

dit...

(Continua la remor de veus)

...vostè ha dit que es va cansar de tocar portes i ho va

aconseguir. Ho ha dit avui al conseller de Medi Ambient, li ho

ha dit. Bé, aquesta no la va tocar molt fort, eh?, aquesta només

degué mirar i va tornar a tancar la porta i ja no ho va tornar a

provar. Segurament va ser així, la va tornar a tancar i no ho va

tornar a provar.

(Alguns aplaudiments)

Jo pens que va ser així, eh?

Bé, en qualsevol cas volem donar l’enhorabona a tots els

grups per haver també consensuat i haver aprovat les millores

per millorar la mobilitat de les illes de Menorca, Eivissa i

Formentera; crec que ha estat una bona proposta i crec que hem

d’estar satisfets tots que això s’hagi duit a terme.

També no em queda més a dir, també vull dir que vostès

pretenien detreure 10 milions d’euros d’aquesta conselleria per

dur-los a Salut, i fins ara ens estan parlant d’augmentar, però en

canvi (...) altres consellers. Aquí s’ha posat en evidència que

cadascú de vostès ha fet unes esmenes però no han parlat per a

res: un llevava d’aquí, l’altre per darrere llevava d’allà, però no

s’han posat d’acord en res; o no es parlen o no estan d’acord o,

Sra. Mercadal, s’ho han de fer mirar, s’ho han de fer mirar

perquè realment són totalment incongruents.

Avui tenim un pressupost que canvia també el llenguatge,

ja ho he dit a Treball; creim que aquí estam parlant de rescat de

persones, encara que a vostès no els agrada; de renovables, com

ja els dit; de pobresa energètica, vostès han fet esmenes però la

Sra. Mercadal no l’ha defensada, jo no la hi he sentida

defensar; vostè ha defensat els inversors de la Llei turística,

però la pobresa energètica, la seva esmena, jo no l’he sentida.

No!, estic molt tranquilAla, no passi pena, és que no..., és vostè

que... És vera que em preocupa aquest canvi que els ha durat

tan poc temps, això sí que ja li ho he dit al començament i

realment estava satisfeta, els havia donat l’enhorabona, però ara

ja no sé si repetiria el mateix comentari que he fet abans perquè

els ha durat molt (...). 

Només lamentam, diguem, el paper banyat que, al Sr.

Conseller, li han deixat, la papereta que han deixat al Sr.

Boned, de deixar en paper banyat tots aquests convenis

d’inversions, sobretot en transports, i també, i també... -eh?- el

que han fet a nivell..., i vostès ho han permès perquè tenien

majoria absoluta aquí i tenien majoria absoluta allà, eh?, el

Partit Popular, sobretot el que han fet a nivell d’AENA, de

privatitzar els aeroports, això sí que creim que ha estat una,

diguem, gestió nefasta del Partit Popular i que deixa quasi

impossible fer la cogestió de cara a aquestes illes en una cosa

tan important com garantir la connectivitat de les nostres illes,

un paper tan important com tenen els nostres aeroports, i per

tant que vostès han deixat pràcticament sense efecte, i que com

diuen avui, aquests dies, quasi quasi és un regal de 6.000

milions d’euros als seus amics de l’Ibex 35, eh?, això sí que

allò greu, han deixat penjats tots els ciutadans d’aquestes illes,

precisament per fer aquest regal a uns inversors privats. Això

és el que ha passat, vostès, amb la privatització d’AENA. 

Per tant moltes gràcies, i creim que aquest pressupost, Sr.

Conseller, esperem que dugui a terme tots els seus objectius.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells, del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot, responent

a la Sra. Mercadal diverses qüestions, vostè ha afirmat que

totes les organitzacions agràries van signar el manifest en

contra de la modificació de la Llei agrària. Sí?, ho ha llegit bé,

a la llista de signants? Vostè ha sentit parlar mai d’una

organització agrària que es diu Unió de Pagesos de Menorca?

Oh!, per què em fa aquesta cara? No, perdoni, però és que

Mallorca i Menorca són illes diferents i poden tenir visions

agràries diferents.

(Remor de veus)

Per tant, primera esmena: la Unió de Pagesos de Menorca

no ha signat aquest manifest, i no és un tema banal.

(Alguns aplaudiments)

Vagi alerta amb el que digui perquè a més a més essent

vostè menorquina la fa quedar bastant malament. 

Vostè ens ha dit que rebutjam les esmenes sense analitzar-

ne la bondat; tornem als judicis morals, eh? A veure, escolti’m,

ha posat un exemple, la pobresa energètica; d’acord, però ens

diu que és una prioritat; sí, però és que ja estan contemplades

en el pressupost, les accions en contra de la pobresa energètica;

que sigui una prioritat no vol dir que només puguem fer això i

no puguem fer altre coses, hem d’atendre moltes altres

prioritats, suposo que ho entendrà, també.

Després també ha criticat molt i ha presentat moltes

esmenes en què la baixa es fa en el capítol 2, en els estudis

tècnics que van dirigits a empreses. Escolti, en això vostès

s’han d’aclarir, vostès estan a favor o estan en contra que

externalitzem?, perquè en el debat anterior que hem tingut s’ha

criticat que..., precisament es criticava tot el contrari; o quan

parlen del sector de l’audiovisual només pensen en
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l’externalització, i ara resulta que les esmenes que ens

presenten les treuen d’anar traient contractes per a empreses,

bé, com si les empreses que proveeixen de serveis tècnics,

assessorament tècnic, no tinguessin dret a treballar per la

comunitat autònoma. Em sembla, bé, una superficialitat.

Després en el tema dels 15 milions d’euros que ens costaran

les indemnitzacions als treballadors dels Serveis Ferroviaris,

escolti, vostè ens ha dit que no van pagar el que després la

justícia ha dit que havien de pagar perquè hagués estat

malbaratar els doblers. Això no té cap sentit, vostès han

d’assumir aquesta responsabilitat, aquest tema no es va portar

bé; quan ja hi havia sentències que havien ordenat la readmissió

dels treballadors vostès els van enviar a casa perquè no sabien

ben bé com havien de gestionar el tema, i després s’han hagut

de pagar tots els salaris de tramitació, tots els salaris no pagats,

i aquestes indemnitzacions, com he dit, per valor de 15 milions

d’euros. O sigui que, la veritat, que vostè mateixa tregui a

colAlació aquest tema em sembla que no l’afavoreix gaire. 

Igual que el tema, ja per acabar els comentaris a les coses

que vostè ha dit, dels ducs d’alba. Escolti, vostès creuen... -i dic

vostès perquè té el Sr. Camps al costat, que també en parla tant-

, continuen sostenint la utilitat d’aquesta obra?, o és que pensen

“que es gastin 2,5 milions d’euros com sigui però que es

gastin”?, com ha dit el Sr. Conseller, mai més ben dit,

enfonsant-los al mar, perquè..., home, escolti!, hi ha uns

informes tècnics que han acreditat perfectament que aquesta

obra seria totalment inútil, i vostès...

(Remor de veus)

...,  com que s’han quedat sense arguments, continuen amb

els ducs d’alba, els ducs d’alba, els ducs d’alba, quan hi ha

moltes altres coses a fer, moltes altres despeses a fer al Port de

Ciutadella, moltes altres millores a fer, que es facin i tant!, per

començar el conseller ja va dir al seu moment que el fet que no

es fes l’obra dels ducs d’alba no volia dir que no es continués

invertint al Port de Ciutadella. Però és que a part d’això, però

és que a part d’això.... 

(Remor de veus)

...no, ara li diré a què varem votar en contra, no... 

(Més remor de veus)

...sí, aquí hi ha sis, sis..., 16 milions d’euros que estan

pendents d’una addenda que vostès han estat anys despistant i

que no han arribat i que són totalment necessaris per fer

inversions útils al Port de Ciutadella.

Jo, el que pens, Sr. Camps, és que vostè no el deu agafar el

vaixell, jo a vegades hi vaig, a Ciutadella i tot, per agafar el

vaixell i aquella terminal fot pena, per parlar clar, eh? Sí, hi ha

16 milions d’euros, 16 milions d’euros, això és el que s’ha de

fer, millorar la terminal, millorar les connexions amb la ciutat

i no fer els ducs d’alba, que vostè sap perfectament que no

servirien per res.

Tinc la impressió que realment vostès treballen amb unes

concepcions econòmiques una mica antiquades que és el tema

aquell del gastar per gastar perquè això generi activitat

econòmica, s’ha vist clarament en un cas... per no parlar de

casos de més envergadura, altres obres que moltes vegades ja

citem aquí: Palma Arena, Palau de Congressos, autovies, per

anar a coses més modestes: la famosa dessaladora de

Ciutadella, fer inversions per gastar, per gastar amb l’excusa

que això afavoreix Ciutadella i que això afavoreix l’activitat

econòmica i després les inversions han de tenir un retorn, les

inversions han de tenir un retorn perquè durant molts d’anys,

molts governs han anat amb la idea que la inversió no era

despesa perquè tenia un retorn, però és clar, si la inversió està

mal feta és realment un malbaratament de doblers total.

Jo no sé quants de minuts em queden, Sr. Presidenta, perquè

com que... fa molta estona que tenc dos minuts cinquanta-cinc...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queden cinc minuts... Pot mirar la pantalla d’allà...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Molt bé, així podrem passar a comentar les esmenes, ja hi

vam entrar en detall en comissió i per tant, les agruparé en

paquets.

Començam amb les del Partit Popular, de la 9222 a la 9226

demanen més despesa en lloguer social, quan de fet ja hi ha un

pla d’habitatge social on es duplica la despesa en aquesta

matèria, per tant, aquest..., bondat, sí, tota, però és que ja estava

previst.

Després, de la 9291 a la 9293 són ajudes a entitats locals

per a conservació del seu patrimoni, ja existeix partida

pressupostària per a això i, a més a més -com li deia- vostè

proposa reduir-ho de capítol 2 i ja li he dit el que en pensava.

Després hi ha un grup d’esmenes que també són divertides

perquè sumant... l’increment supera el disponible, és a dir, és

clar, vostès van fent, de l’esmena 9362 a la 9455, que són 9

esmenes per a eliminació de barreres arquitectòniques a

diversos municipis, fan 9 esmenes de 222.000 euros cadascuna,

en total 1.980.000 euros, però és clar, és que a la partida de la

qual agafen només hi ha 426.000 euros, per tant, difícil, difícil

tirar-ho endavant.

Després, tenen tres esmenes dedicades a la rehabilitació de

patrimoni, de la 9284 a la 9286, ja existeix partida

pressupostària, ja està previst en altres llocs del pressupost. 

Després, jo m’hi vull tornar aturar perquè és que no surto

del meu astorament, que és el tema aquest de treure del retorn

d’interessos, el Sr. Bosó va dir, perquè ell en el seu paquet

també ha fet aquest recurs tan fàcil que és detreure del retorn

d’interessos, deia que “home, sempre es poden fer ajustaments

amb el retorn dels interessos perquè els interessos són

variables”, apart que hi ha una cosa que és el principi de

prudència pressupostària en què sempre es recomana, la

despesa, pressupostar-la al màxim, és clar, és que aquí, escolti,

5 milions, 1 milió, 1 milió així a cop d’ull: 7 milions, ja sé que

devem molts més milions, que això és una petita part del que

devem, però bé, no crec que es pugui dir que són esmenes de
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detall, sinó que és una bona escatada a aquesta partida que

tenim reservada per pagar els interessos del deute.

Després, hi ha un paquet d’esmenes en què demanen que es

facin inversions per als usos pesquers del port, quan el

pressupost de Ports de Balears s’ha incrementat ja en 2 milions

addicionals als ingressos per atendre als diversos ports i

diverses funcions que han de dur a terme no només les

pesqueres.

I per acabar, abans d’entrar en les esmenes d’El Pi, en les

esmenes de la 9368 i 9440 fins a la 9447 proposen una sèrie

d’accions per afavorir l’eficiència energètica dels diversos

municipis. En aquest grup de 9 esmenes, que són 9 esmenes de

100.000 euros cadascuna, contra una partida de 399.000 euros,

ens falten 500.000 euros, malauradament, a més a més és bo

perquè ho treuen de les partides que hi ha per palAliar la

pobresa energètica, -ho entén?, ho ha sentit això, Sra.

Mercadal?-, aquestes esmenes, les de l’eficiència energètica

dels diversos municipis, proposen treure els doblers de les

partides que estan destinades a palAliar la pobresa energètica, és

clar, aleshores la bondat, la bondat, la bondat... la bondat

l’hauríem de veure en tots els aspectes.

Bé, per tot això, evidentment, votarem en contra de les

seves esmenes i per acabar, no sé quan de temps em queda, deu

quedar poc, volia contestar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

...ah, és allà... molt bé, molt bé... és aquí que està espatllat.

No, només contestar al Sr. Font, tot i que encara no hi és, hi

són els seus companys, aquesta esmena per al finançament de

la tarifa plana entre illes. A veure, jo estic d’acord que és

probable que al límit haguem de fer algun gest pressupostari,

però em semblaria un error tàctic molt gran que comencéssim

així, que comencéssim posant-ho al pressupost, dic que és molt

probable que ho haguem de pagar perquè, bé, els que ens

preocupem d’aquest tema sabem més o menys què costa cada

cosa, sabem què dedica l’Estat a l’OSP actual i per tant, és

probable que alguna posa hi haguem de posar, però és clar, no

podem acceptar la perversió que al pressupost de l’Estat del

2016 es dediquin 3.000 milions d’euros a AVE, a inversió en

AVE i nosaltres haguem d’anar aquí amb 1 milió d’euros de

misèria per pagar..., perquè aquest milió vostès saben

perfectament que no va enlloc, és a dir, aquest milió només

podria tenir sentit si es reformula l’obligació de servei públic,

realment es configura com a una tarifa plana i universal i

aleshores potser que s’hagi de fer algun gest per demostrar que

nosaltres hi apostam, però, amb el pressupost que tenim i tan

cara com és aquesta operació, aquesta esmena em sembla

simplement d’un simbòlic que no du enlloc, que pot acabar

significant, Sr. Melià, la pèrdua d’aquests doblers i per tant...,

la pèrdua d’aquests doblers per la impossibilitat d’executar-los,

per tant, també hi votarem en contra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur del Grup Parlamentari Mixt,

Gent per Formentera, PSOE.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bones tardes de nou, bé, per rompre un

poc l’ambient i aquest clima càlid, extremadament càlid de

sequera que s’està generant aquí, apelAlaria a la concòrdia i a

l’amistat que esper que ens uneixi a tots o a una bona part de

nosaltres perquè calmem els ànims. No vull ser tan belAligerant,

sobretot perquè començam a estar cansats i m’agradaria posar

un to un poc més divertit.

Vull agrair també la presència de totes les persones que són

al públic i especialment també a l’equip de la Conselleria de

Territori perquè tenguin la paciència d’aguantar tot aquest

debat que tenim.

Bé, dit això, començaré en aquest cas per les esmenes, per

les diferents esmenes, pel grup d’esmenes del Partit Popular,

els he de dir que..., tal vegada és que jo som molt imaginativa,

però jo acab pensant, després de llegir totes les esmenes que

vostès han presentat, que vostès al fons estan d’acord amb

aquest pressupost, mirin què els dic, vostès hi estan d’acord i

els diré per què.

(Remor de veus)

Vostès hi estan d’acord perquè presenten, d’una banda, una

bateria de peticions que tenen relació amb ajuts al patrimoni,

que vostès saben perfectament que són competència dels

consells insulars i entenc que segurament cap consell insular no

considerarà que té prou partida per patrimoni, però en tot cas

són competències dels consells insulars i vostès ho saben, per

tant, si vostès volien treballar en aquesta línia crec que no era

aquesta la via i molt menys via Conselleria de Territori.

Per altra banda, millores a l’accessibilitat, una altra matèria

que saben que és competència municipal, tot i així no em pareix

mica malament que presentin esmenes per a accessibilitat, però

el que sí crida l’atenció és que siguin 9 i per a ajuntaments

diferents que novament sembla que no obeeixen a cap criteri,

tal vegada el Sr. Gijón ens podria explicar, igual que va fer

ahir, que sí que obeeixen a algun criteri, no sé si serà

poblacional o serà d’algun altre tipus; en tot cas, però, entenc

que no obeeixen a una estratègia clara de millorar

l’accessibilitat a les Illes Balears.

Conservació del litoral. Aquesta és curiosa i molt

entretinguda, 50.000 euros per a tot Balears. No sé què volien

dir exactament en conservació del litoral perquè conservació

del litoral poden ser infinites matèries, però jo sí els convidaria

a una qüestió, a vostès i a tots els partits polítics que un dia o

l’altre acabaran tenint més responsabilitat en el Govern que es

conformi en breu, és a dir, la demarcació de costes ingressa un

dineral, un dineral d’imposts d’ajuntaments, de consells, de

tothom que paga cànons d’ocupació de domini públic, i

inverteixen cada dia menys, ja per no dir-los zero. Per tant,
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home, jo els convidaria a vostès que facin feina perquè, en cas

que vostès tornin a governar a partir de ja, treballin amb els

responsables de la Direcció General de Costes perquè

inverteixin, com a mínim, una part de tot allò que recapten per

ús de domini públic a les Illes Balears, i no demanin al Govern

que faci un esforç per una tasca que, entenc, que de ple

correspon al Ministeri de Medi Ambient. 

Després, convenis amb ajuntaments per a manteniment

d’infraestructures per 206.000 euros. Quines infraestructures?

No veig detall en aquest cas, quines infraestructures suposen

que han de mantenir a través d’aquests convenis? No ho sé,

francament és un poc aleatori. 

Pel que fa a ajuts a lloguer social i per a joves. Crec que el

conseller ho ha explicat molt bé, hi ha un pla que ja... crec que

el varen signar vostès el 2013, caduca l’any que ve, i és un pla

d’habitatge i hi ha tota una sèrie de mesures previstes per un

import de 7.700.000 euros. Per tant, estic d’acord amb l’acció

que demanen, però entenc que la conselleria té partida per fer-

ho i el que hem de fer és entre tots vigilar que aquesta feina es

faci.

En definitiva, és incomprensible que vostès dediquin

esforços a presentar una vintena d’esmenes que fan referència

a accions que depenen del pressupost propi de cada ajuntament

o bé dels consells o que en el darrer dels casos no acaben

d’obeir a una estratègia clara o a un objectiu clar. Per tant, em

sap greu dir-los que no puc donar-los suport. 

Per part d’El Pi, presenten esmenes que en la majoria dels

casos afecten actuacions que entenc que depenen en molt bona

mesura del Consell Insular de Mallorca, correcte, Sr. Font,

correcte, però el Consell de Mallorca tendrà el seu pressupost,

i clar, si tot allò on arriben els consells ho hem de carregar

directament a cada una de les partides de les conselleries

generam desequilibri. Per tant, una cosa és millorar el

finançament dels consells i dels ajuntaments, evidentment, i una

altra cosa són les competències que corresponen a cadascú. Per

tant, jo aquí no puc donar-li suport.

Pel que fa a l’esmena sobre la tarifa plana, entenc, igual que

ja han explicat anteriorment altres persones, que és una qüestió

que s’ha de negociar amb l’Estat i, per tant, bé si estic

equivocada vostè m’ho dirà que té molta experiència i jo ho

admet quan ho he d’admetre, però entenc que no és una esmena

justificada per la formulació amb la qual està feta.

L’esmena de Ciutadans ídem, és a dir, crec que s’ha

explicat, s’ha argumentat i jo crec que fins i tot el Sr. Pericay

ha entès les raons per les quals no es pot acceptar crec que

estan motivades.

Molt bé, se m’acaba el temps. Dit això, jo resumiré molt. És

a dir, Sr. Boned, ara em vull adreçar a vostè i a tot l’equip de

Govern. Vostès han fet molts anuncis, molts anuncis positius,

anuncis que tenen a veure amb la recuperació del dret a

l’habitatge, tenen a veure amb mesures socials per ajudar els

colAlectius més vulnerables, en matèria energètica, en habitatge,

etc., però clar, permeti que li faci una crítica constructiva, és a

dir, la direcció que han emprès és correcta i jo la subscric

completament, crec que puc parlar en nom de Formentera, la

subscrivim, però falta ritme, falta ritme -i també els mir a

vostès- per tant, els demanaria que els Reis o el Pare Noel o a

qui correspongui de cara a l’any que ve els doni un nou motor

i posin més ritme perquè això no depèn del pressupost, depèn

del ritme de feina. Sé que és una àrea complicada, sé que tenen

una conselleria sensible perquè toquen temes molt delicats,

però realment crec que es necessita ritme. 

Per acabar, perquè se m’ha esgotat el temps, simplement

vull donar-li les gràcies per totes les accions que vostès han fet

en positiu, vull donar les gràcies a aquesta conselleria per haver

estat representada a Paris, per haver estat al peu del canó en la

Cimera contra el canvi climàtic...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, ha d’acabar.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, vaig acabant, sigui un poc generós, per favor, que puc

parlar molt poques vegades.

(Algunes rialles i remor de veus)

I vull destacar també la feina que han fet per millorar els

ajuts als consells per a transport terrestre i per les accions que

han impulsat en punts de càrrega de vehicles elèctrics, etc. 

No tenc més temps, per tant, gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Obrador, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. La Sra. Portaveu del

Partit Popular ha sortit aquí amb una apassionada defensa de

les iniciatives legislatives de l’anterior govern, i l’entenc

perfectament, perquè aquest va ser l’únic objectiu de la

Conselleria de Territori dels passats quatre anys, defensar els

interessos particulars dels lobbies empresarials d’aquestes illes,

defensar-los precisament perquè poguessin fer i tenir carta

blanca, urbanisme a la carta és el que vostès perseguien amb

aquestes accions legislatives. Per tant, els pica, els pica que

aquí hi hagi un canvi de sentit.

(Remor de veus)

Vostès es varen oblidar de donar resposta a la pobresa

energètica; al problema de l’habitatge; a la implantació de les

renovables; a defensar unes illes connectades entre les illes, la

península; a apostar decididament pel transport públic, pel

transport terrestre, per una gestió i manteniment digne dels

ports de les Illes Balears.
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Quin va ser l’esforç pressupostari que va fer el Partit

Popular per donar suport a les polítiques d’habitatge? Zero

euros, zero euros, per molt que es burlin, zero euros.

(Remor de veus)

Aquesta és la realitat del Partit Popular, no varen dur ni un

euro en cap pressupost durant quatre anys. Per tant, permeti’m

que ara els digui a buenas horas presentar una esmena de

200.000 euros destinada a l’habitatge, pura cosmètica, Sra.

Mercadal. No les admetrem perquè consideram que el

pressupost i programes que preveu el Govern suposen l’inici

d’una aposta decidida per l’habitatge social d’aquestes illes.

Pel que fa a les esmenes sobre accessibilitat, dir-li que no

li donarem suport perquè no són creïbles, són inacceptables, és

una burla al colAlectiu de la discapacitat que vostès presentin 9

esmenes per una dotació de quasi 2 milions d’euros a càrrec

d’una partida que té 400.000 euros. Això és una burla jugar

amb les expectatives d’un colAlectiu que necessita

l’accessibilitat. Per tant, nosaltres, el nostre compromís serà

tramitar una nova llei d’accessibilitat, i aquest és un compromís

ferm i real per al colAlectiu de la discapacitat. 

Vostès han negat aquí durant quatre anys la pobresa, i avui

el Sr. Marí ens diu que hem de llegir l’informe FOESSA, un

informe FOESSA que varen negar el seu contingut perquè deia

que a Balears pujava l’índex de pobresa i vostès varen negar,

varen negar, Sr. Marí, l’informe FOESSA, i ara ens recomana

que el llegim. Bé, ja és el mundo al revés.

Mirin, vostès són molt poc creïbles, senyors del Partit

Popular. Nosaltres rebutjarem les seves esmenes a la pobresa

energètica perquè són esmenes d’afectació, no es tracta de

sumar, Sra. Mercadal, és una esmena d’afectació, i hauria

d’entendre què significa. Per pura matemàtica no es pot afectar

en 200.000 euros una partida que ja està afectada en la seva

totalitat per les esmenes presentades per Podem que vàrem

acceptar en comissió i que superen en molt el seu pressupost.

En relació amb les renovables dir que només a cinc anys de

l’any 2020, quan la Unió Europea té previst generar un 20% de

la seva energia amb fonts renovables, a Balears ens trobam amb

poc més d’un 2% de generació elèctrica renovable, per tant,

una dependència energètica exterior pràcticament absoluta. Per

tant, una demostració que no s’ha invertit absolutament res en

energies renovables. Passar tota una legislatura sense invertir

en aquest sector i ara presentar esmenes per millorar

l’eficiència energètica de nou municipis per 900.000 euros

resulta poc creïble, poc creïble, i, a més, dir-los que menys

creïble és perquè els lleven d’una partida que està destinada a

palAliar la pobresa energètica, i això encara empitjora la seva

credibilitat, Sra. Mercadal.

En relació amb les esmenes que tenen a veure amb la

Direcció General de Ports i Aeroports he de dir que el canvi de

posicionament polític en aquesta direcció general és claríssim.

Hem passat de ser un govern amb el cap acotat a reclamar a

Madrid allò que ens correspon i fer realitat el principi d’igualtat

en la mobilitat dels nostre ciutadans. Ja ho ha referit en

conseller en diverses ocasions: tarifa plana per als vols entre

illes sense augmentar la despesa autonòmica, reclamar la

dotació total del 50% per al descompte marítim, i un nou REB.

Quant als ports de les Illes Balears, mirin, en quatre anys

s’han invertit, i ho ha dit el conseller però ho han de recordar,

perquè és ridícul, 500.000 euros, 500.000 euros en quatre anys,

i aquest govern preveu dotar, per al seu manteniment, dels

ports, quasi 3 milions d’euros.

En relació amb l’esmena per pagar interessos de demora, els

he de dir que resulta contradictori que parlin d’interessos de

demora a proveïdors i per tant... i fer esmenes que detreguin

doblers de la partida destinada a pagament d’interessos de

deute. O sigui, que per pagar interessos de demora vostès

proposen tornar a crear més interessos de demora. Increïble,

això és increïble. És incongruent, per tant, la seva proposta

perquè realment els interessos de demora de pagament a

proveïdors s’han de pagar, i l’adient hagués estat que realment

es poguessin pagar a temps, l’adient hagués estat que el

finançament d’aquesta comunitat fos l’adequat, i l’adient

hagués estat que el PP hagués aprofitat la seva majoria

absolutíssima a l’Estat, una majoria que per cert acaben de

perdre vostès a les darreres eleccions, per finançar...

(Remor de veus)

...per finançar un fons adequat i que no ens veiéssim en

l’obligació de prioritzar, Sra. Mercadal.

(Continua la remor de veus)

I en relació amb les esmenes d’El Pi he de dir que -ens sap

greu- hi votarem en contra. No estam en contra dels seus

plantejaments, són raonables i..., les entenem, les entenem, però

no els podem donar suport. Les referides a la remodelació de

la plaça de la Reina Maria Cristina a S’Arenal, el rescat del

túnel de Sóller, el projecte vial... el bus llançadora a Manacor,

els he de dir que no són competència del Govern. El canvi de

traçat de la línia d’alta tensió d’Alcúdia no ha de costar, no ha

de costar a aquest govern, i per això s’està negociant amb

l’empresa el canvi de traçat per tal que aquest no suposi un

augment de la despesa al Govern. I també, en relació amb

assumir la tarifa plana dels vols entre illes, he de dir que és un

finançament que ha de venir necessàriament dels pressuposts de

l’Estat, el Govern no ha d’assumir aquesta despesa. El projecte

de la ronda de Costitx he de dir-li que ja està redactat.

L’electrificació està previst licitar-la i executar-la el 2017, el

2016 ja està prevista l’actualització dels projectes i la

preparació dels projectes de licitació. Per tant tenim motius per

no donar suport a les esmenes d’El Pi.

I tampoc no donarem suport a les esmenes de Ciutadans, ja

que proposen la dissolució del Consorci d’arquitectura quan

aquest consorci encara té l’escoleta de Palmanyola per entregar,

com ha dit abans el conseller; per tant no hi podem donar

suport.

No tenim marcador de temps, com va? Ah, anam bé.

Despista un poc però, bé, en tot cas, Sr. Conseller, donarem

suport a un pressupost que tot i no pujar excessivament sí que

planteja una remodelació quant a les prioritats d’aquest govern.

Si veníem d’un govern que centrava les seves prioritats a
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impulsar accions legislatives que donaven suport als interessos

particulars dels grans empresaris d’aquestes illes, ara tenim un

govern que centra les seves prioritats a combatre la pobresa

energètica, a impulsar la política d’habitatge social, a impulsar

la política energètica i de renovables, i també a dignificar els

ports de les Illes i el transport terrestre d’aquestes illes. Per

tant, ja li ho he dit, donarem suport a aquest govern i esperam

que els altres grups també n’hi donin.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. En torn de rèplica, pel Grup

Parlamentari Popular la Sra. Mercadal per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. En primer lloc, Sr. Font, encara

no ho havia dit, però ja li dic que acceptam les esmenes

presentades pel seu grup parlamentari, com així també les del

Grup Parlamentari de Ciutadans. També li he de dir que no s’ha

d’enfadar tant amb el grup parlamentari, perquè..., s’ha de

calmar una mica.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Bé, anant una mica al bessó de l’assumpte, en general a tots

els grups parlamentaris, perquè m’heu estat insistint una i altra

vegada en el mateix, ho repetiré; a veure, tal vegada és perquè

m’he explicat malament: hem detret per part d’aquelles partides

on la partida pressupostària estava destinada a treballs i a

estudis externs, o sigui, açò no vol dir que nosaltres no volem

llevar el que vosaltres o vostès com a govern heu presentat,

sinó que era una manera de millorar-ho. Per tant suma, no resta

ni divideix.

Per part de MÉS per Menorca, miri, Sr. Castell, li record

una cosa, perquè vostè segurament no hi era, ja li ho dic jo

perquè jo sí que hi era: li record que la Llei agrària va ser

aprovada per l’òrgan consultiu, i el que realment mana, que és

el Consell Agrari Interinsular, i va ser aprovada per unanimitat

per tots, tots, tots, li puc dir que totes les organitzacions

agràries. També li record que a Menorca, està clar, hi ha Unió

de Pagesos, però també tenim AGRAME, AGRENA i

FAGME, que són tan o igual d’importants que Unió de

Pagesos.

I..., i li volia dir una altra cosa...

(Remor de veus)

...si dóna suport a l’alta està clar que podem negociar les

baixes, vull dir que no hi ha cap problema, però almenys

aprovin-nos una esmena, que és que no ens n’heu aprovada cap

ni una, és que sembla que no..., no... Ni una!, ni una!

(Més remor de veus)

Sra. Campomar, que no sé si hi és..., sí que hi és, s’ha de

calmar una mica, perquè açò de no haver tret el diputat a

Madrid l’ha trasbalsada una mica.

(Petita cridòria)

Sí, sí, sí, sí. L’ha afectada, perquè s’ha de calmar, que no

n’hi ha per tant, no n’hi ha per tant, Sra. Consellera!

I, Sr. Morrás...

(Més remor de veus)

Ai! Sr. Morrás...

(Alguns aplaudiments)

...igual que he dit al conseller, li he dit: on hi ha més

urbanitzacions?, on hi ha més restaurants?, on hi ha més

indústries...? És que no n’hi ha més, és que si m’ho diu li diré

olé, li faré olé, i li ho diré de manera..., però no n’hi ha cap

més, d’urbanització, no n’hi ha ni una! 

I disculpi’m, disculpi’m, però li ho he de dir: quin rescat

heu fet a l’educació quan heu retirat l’esmena de 40 milions

d’euros? Com li va dir la portaveu del Grup Parlamentari

Popular, ens vau tallar la coleta; sí, sí, quan vau..., sí! Bé, però

altres sí.

(Rialles)

Però, bé, en general açò és el que volia dir i que acceptam

totes les esmenes presentades tant pel grup de Ciutadans com

d’El Pi. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES,

el Sr. Jaume Font, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. No, a

nosaltres ens agradaria dir que, vulguin o no, i el Sr. Boned

això ho sap, en campanya a Alcúdia es va prometre que

donaríem una solució, no els vàrem dir en cap moment que ho

pagaria un altre. A més la gent ja ha pagat, la gent ja ha pagat,

els empresaris ja han pagat, els obrers ja han pagat, els importa

poc com sigui.

I després hi ha aquí unes mesures, que em diuen tant la

portaveu del PSIB com l’enèrgica portaveu de MÉS per

Mallorca, que m’ha encantat, m’ha encantat, que no són

competències seves, nostres, són competència dels consells. Els

consells..., és a dir, oblidau-vos dels consells, és a dir, si han de

pagar qüestions que tenen a veure amb carreteres, amb

expropiacions i amb rondes que vénen d’altre temps, per molt

que augmentem el finançament no els donarem solució. 
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Ens sap greu que... el tema de tarifes entre illes, i una cosa

que em deia el Sr. Melià i té tota la raó: si vostès tenen tanta

capacitat per aprovar un nou règim especial a Madrid, si ve ja

passarem a aquests doblers a romanent i els emprarem per a

una altra cosa, perquè això funciona així, però les prioritats són

les prioritats, el que no podem és dir una cosa a un lloc i

després no complir-ho, no complir-ho.

I després nosaltres no quedam contents amb el fet que totes

les nostres esmenes són raonables. D’amor, se’n viu, però de pa

també, és a dir que jo entenc l’amor que poden tenir cap a les

nostres esmenes però..., blat, hem de menester blat, hem de

menester blat, eh?, hem de menester blat. I jo no vull embullar-

la molt més. Allò de Ruberts pensam que és imprescindible i

allò de la tarifa plana també. 

Sra. Mercadal, jo crec que he fet una intervenció súper

seriosa; el matí m’he discutit amb el Sr. Company. Bé, els grup

de MÉS per Menorca i per Mallorca i el Grup d’El Pi, i a més

ho ha tirat en cara la Sra. Mercadal, és vera, no hem tret el

diputat a Madrid, i com que tots els altres estau contents...

(Algunes rialles)

...des d’El Pi..., des d’El Pi i MÉS, si és necessari, si no, no,

però des d’El Pi a tots vostès, als altres grups que estan tan

contents perquè són a Madrid jo vos vull fer una glossa per

acabar.

(Algunes rialles)

Ara que tots estau contents/ posau fil a l’agulla,/ que no

sigui que passi un temps/ que Madrid sempre s’embulla./

Vosaltres a Madrid romandreu,/ i “a lo millor” molta estona./

No oblideu d’allà on sou/ i que aquí arribi s’ona,/ una ona

d’alegria/ que marqui un nou camí/ per a tots els que vivim

aquí/ i Balears en surti enfortida./ I quan torneu d’aquí a quatre

anys/ o si és d’aquí a una estona...

(Rialles)

...defensau-nos amb molta d’honra/ i que no ens tanquin panys./

Però també volem una clau,/ una clau que sigui bona,/ bona per

pujar a sa trona,/ i que a tots ens faci iguals.

Molts d’anys!

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari de

Ciutadans, el Sr. Pericay... No vol intervenir.

Idò passam al torn de contrarèplica. Pel Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Vicepresidente. La verdad es que no pensaba

utilizar el turno de réplica pero veo que es necesario, y creo que

es necesario por dos cosas: porque tiene razón, a lo mejor tiene

razón, son totalmente ineficientes. Si con las leyes que

modificaron para que se construyesen restaurantes y bares en

suelo rústico no se ha construido ninguno es porque son

ineficaces, no sirven; por lo tanto habrá que derogarlas. Bien.

Por otro lado también me alegra que hayan asumido que

desconocen todo lo que tiene que ver con el rescate ciudadano,

que lo desconocen, que por eso cometen esas equivocaciones,

que por eso ponen enmiendas contra la deuda sin sentido para

dárselo a las constructoras. Me alegra que lo haya entendido

porque no me ha dicho absolutamente nada respecto a eso.

Otra de las cosas, ya que estamos aprendiendo hoy algo,

que su grupo está aprendiendo algo, que le voy a decir es lo de

gobernar obedeciendo, lo de hacer política obedeciendo algo

que sé que desconocen. Respecto a la enmienda de educación,

se llegó a un acuerdo con el Gobierno. Ese acuerdo con el

Gobierno fue aceptado por la Asamblea de Docentes. Nosotros

no tenemos más que decir si la Asamblea de Docentes, si la

ciudadanía da por válido ese acuerdo; nosotros les obedecemos,

retiramos la enmienda.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, la Sra. Campomar, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Molt breu, molt breu. Gràcies, Sr. Font -no hi és- per la

seva glossa. Sra. Mercadal, ara li ho dic ben calmada; hi estic,

hi estava, vull dir que és la meva manera de ser, perquè quan

una cosa m’entusiasma, sí, a vegades pujo el to, però no es

preocupi, no m’enfad; comprenc que aquí som a un lloc de

debat i a mi m’agrada debatre, crec que som aquí per a això i

això no té res a veure, però, bé, li ho volia dir. 

De totes maneres vostè aquí ha sortit i el primer que ens ha

dit és que vostè només detreia, donava de baixa partides de

treballs i estudis externs; això és el que ha dit a la seva rèplica

just aquí ara mateix. Ens ha dit si no l’havíem entesa, i jo li dic

que l’havia entesa, però em pensava que vostè s’havia

equivocat, però com que vostè aquí ha tornat a pujar i ho ha dit

tan clar, ara em deman si a vostè li han passat per alt aquests

8,5 milions que detreu del deute, li han passat per alt? És que

no ens vengui aquí a dir que només detreu de treballs i estudis

quan vostès han detret 8,5 milions de deute per als bancs. Ens

vol donar lliçons i per això vostè ens ha dit olé i jo li dic olé!,

Sra. Mercadal, olé! Li han passat per alt els 8,5 milions. A mi

no em passarien per alt, li ho puc assegurar, els tendria molt

gelosos, això li ho puc assegurar.

Bé, crec que ha estat desafortunat el seu comentari polític,

però bé, jo el que sí li vull assegurar és que a MÉS per

Mallorca avui el que el preocupa d’aquestes eleccions és que

els vuit diputats d’aquest Congrés que han sortit representant

les Illes Balears realment no facin com han fet aquests 37 anys

passats i realment defensin els interessos de les Illes Balears i
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compleixin les promeses electorals que han fet en aquesta

campanya, i vostès els primers, que també s’han compromès a

moltes coses que durant aquests quatre anys de majoria

absoluta allà i aquí no han duit a terme.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari

MÉS per Menorca, el Sr. Castells per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ.

Gràcies, Sr. Vicepresident, però no faré ús del torn.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Obrador, per un

temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Miri, Sra. Mercadal,

despejaremos una duda en estos momentos que usted tiene, me

parece. Nosaltres li hem acceptat 40 esmenes, 40 esmenes. 

(Remor de veus)

Sí, a tots els grups, a tots els grups, 40 esmenes presentades.

Sí, sí.

(Més remor de veus)

44 em diuen, 44. Vostès en quatre anys..., vostès en quatre

anys no varen acceptar ni 10 esmenes. Per tant aquest..., no, no,

aquest és el canvi de tarannà, és aquest el canvi de tarannà, i ho

han de saber i s’ha de dir, i s’ha de dir, Sra. Mercadal, 44

esmenes, aquest és el canvi de tarannà.

Pensava, Sr. Font, que acabaríem..., ja se n’ha anat, però

que era una bona manera d’acabar, amb aquella glossa. Jo crec

que hem arribat fins aquí i quedem amb el record del Sr. Font.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Debat número 13, de totalitat i globalitat, agrupació de la

secció 26, Conselleria de Participació, Transparència i Cultura,

amb les seccions i entitats afins. 

A) Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular, secció

26, Conselleria de Participació, Transparència i Cultura,

esmena 9166; E01, Ens Públic Radiotelevisió de les Illes

Balears, esmena 9167; E17, Institut Balear de la Joventut,

esmena 9168; F01, Fundació per a l’Esport Balear, esmena

9169; F09, Fundació Robert Graves, esmena 9170; F10,

Fundació Teatre Principal d’Inca, esmena 9171; C04,

Velòdrom, Palma Arena, esmena 9172; C06, Consorci

Orquestra Simfònica de les Illes Balears Ciutat de Palma,

esmena 9173; C08, Institut d’Estudis Baleàrics, esmena 9174.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, C04, Velòdrom Palma

Arena, esmena 9553.

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 26,

Conselleria de Participació, Transparència i Cultura, al

programa 323A, protecció i foment de la integració i foment de

la participació social de la joventut, esmenes 9213, 9310, 9309;

al Programa 451A, direcció i serveis generals de participació,

transparència i cultura, esmenes 9211 i 9214; al Programa

455A, promoció i serveis de cultura, esmenes 9210, 9212,

9196, 9194, 9184, 9193, 9195, 9198, 9185, 9186, 9187, 9188,

9189, 9190, 9191, 9192, 9197, 9199, 9200, 9201, 9202 i 9384;

al Programa 457A, promoció i foment de l’esport, esmenes

9204, 9180, 9181, 9882, 9883, 9203, 9205, 9206, 9207, 9208,

9209; al Programa 463E, participació, transparència, bon

govern i voluntariat, esmenes 9175, 9176, 9177, 9178 i 9179.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, secció 26, Conselleria de Participació,

Transparència i Cultura, al Programa 323A, protecció i foment

de la integració i foment de la participació social de la joventut,

esmenes 9023 i 9024; al Programa 455A, promoció i serveis de

cultura, esmena 9022.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, secció 26, Conselleria

de Participació, Transparència i Cultura, al Programa 455A,

promoció i serveis de cultura, l’esmena 9556.

I per a la defensa conjunta de les esmenes, pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores

diputados. Decía Jardiel Poncela que todos los hombres que no

tienen nada que decir hablan a gritos, y aquí parece que los hay

que quieren tener la razón gritando mucho, pero, en fin, la

razón la tiene quien la tiene.

Vamos a debatir ahora la sección 26 que corresponde a la

Conselleria de Transparencia, Participación y Cultura, es el

debate a la totalidad y a la globalidad. En el debate de totalidad

lo que vamos a debatir es si esta conselleria responde o no a los

intereses de los ciudadanos.

A nuestro entender, y voy a intentar ser breve porque creo

que a estas horas y viendo la suerte que tienen las enmiendas

que se presentan, pues supongo que en esta sección van a tener

la misma suerte, a nuestro entender esta sección es indiciaria de

la falta de rigor en el buen uso de los recursos públicos; es

indiciaria por incurrir en un gasto muy alejado de perseguir la

eficacia de estos recursos públicos.

Tenemos en mi grupo la creencia razonable de que el

Gobierno del pacto necesitaba una conselleria más afín de que

todos los grupos que apoyan el Gobierno tengan su cuota de

poder, y han conformado algo así como un cajón de sastre que

lo han ido rellenando con distintas áreas que tienen un perfecto

encaje en otras consellerias, por ejemplo, Cultura podría estar
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en Educación; Deportes y Juventud, perfectamente podría estar

en Vicepresidencia, y Transparencia y Participación en

Administraciones Públicas, esto es sólo una propuesta, la

distribución podría haber sido cualquier otra, incluso podrían

haber creado alguna dirección general más a los efectos de

reforçar alguna área. Pero lo que es sin duda incuestionable es

que el gasto habría sido infinitamente menor y no habríamos

tenido que mantener la estructura de una conselleria.

Contrasta esta tendencia de sobredimensionar la

administración de una forma innecesaria con las declaraciones

públicas que ustedes en muchas ocasiones hacen y, en concreto,

no hace mucho, en una Comisión de Asuntos Institucionales, el

Sr. Nel Martí, que encuentro que está en estos debates muy

escondido, no sé por qué, decía, denunciaba que la

administración estaba muy sobredimensionada y abogaba por

hacer más con menos. Si ustedes recuerdan la legislatura

pasada -esto está en el libro de sesiones-, en la legislatura

pasada verán de quien era este lema. Pues mira por dónde,

ustedes están haciendo lo contrario de lo que predican. Confío

en que la Sra. Consellera nos convenza sobre la necesidad de

crear esta conselleria y qué aporta el gasto que supone

mantener esta estructura a los intereses generales.

Para gestionar los programas que contempla esta sección

ustedes han presupuestado, entre altos cargos y personal

eventual, 525.000 euros; además está pues todo el personal

funcionario que apoya, y personal laboral, que presta apoyo

directo a los altos cargos y todo el gasto corriente necesario.

Otra cuestión que nos llama la atención es el capítulo 2, el

de gasto corriente, la partida de esta conselleria asciende a la

cantidad de 5.206.347 euros, si quitamos los 28.600.000 de

IB3, usted consume el 11% de su presupuesto en capítulo 2, el

más alto de todo el Govern, con una excepción hecha, que es la

conselleria de Presidencia, que no es el ejemplo a seguir,

porque, a pesar de que ha tenido una rebaja importante,

sustancial de su presupuesto, el gasto corriente lo ha mantenido

sustancialmente, pero desde luego hay otros compañeros suyos,

porque sí que en esto han hecho el ajuste que yo creo que era

el camino que había que seguir, por ejemplo educación sólo

tiene el 0,34% de su presupuesto en gasto corriente o medio

ambiente y agricultura que tiene el 2%. Ya nos dirá la Sra.

Consellera, si abre turno incidental, en qué beneficia a los

ciudadanos tanto gasto corriente.

Pero además también nos llama la atención porque dentro

de ese capítulo 2 dedica 1,5 millones de euros a estudios y

trabajos técnicos y otros trabajos, es decir, casi el 29% del

capítulo 2 lo dedica a estudios, trabajos técnicos y otros

trabajos, ésta es la partida presupuestaria que le va a permitir

dar contratos a dedo; con lo cual, pues se ha generado un

escenario...

(Remor de veus)

... adecuado...-sí, sí, contratos a dedo, de acuerdo con la

legalidad, pero a dedo, se pueden dar a dedo-, con lo cual pues

han generado un escenario perfecto para que a todos aquellos

que con la estructura que han creado no puedan colocar, pues

podrán ofrecerles un estudio técnico. Yo, salvo que usted nos

convenza de lo contrario, Sra. Consellera, considero que la

vertebración de esta conselleria es totalmente contraria al

interés general. Y le voy a poner un ejemplo claro del

despilfarro, mire: el Programa 112F, calidad de los servicios,

en el 2015 este programa tenía presupuestados 542.000, en el

2016, 754.000, ahí hay 212.000 euros más, le hablo en números

redondos; en el 2015 no había capítulo 6, que había..., perdone,

en el 2015 había capítulo 6, 55.000 euros, si quitamos ese

capítulo 6 que en el 2016 no tiene, pues entonces, la diferencia,

el incremento presupuestario de este programa es de 267.504

euros. Pero si ponemos la lupa, si analizamos, vemos que el

capítulo 1 sube 72.000 euros; es decir, está el incremento del

1% en que se incrementa el personal, y el resto son altos

cargos. En el 2015 no había altos cargos, ahora hay tres altos

cargos. Capítulo 2, 195.000 euros, si miramos cómo están

distribuidos, pues mire, publicidad y propaganda, 30.500 euros,

en el 2015 no estaban; reuniones, conferencias y concursos,

13.000 euros, en el 2015 no estaban; estudios y trabajos

técnicos, 136.000 euros, en el 2015 no estaban; dietas,

locomoción y traslados, 21.500 euros.

A mí me gustaría, Sra. Consellera, si decide abrir turno

incidental, pues en qué beneficia este incremento

presupuestario a los ciudadanos.

En cambio, en Ente Público de Radiotelevisión de las Islas

Baleares pues paga las consecuencias del despilfarro de esta

sección, el recorte presupuestario al que han sometido al ente

público es demoledor, es decir, con 4 millones menos van a

tener que ser, desde luego, muy imaginativos para poder

gestionar el ente público. Si usted mira la hemeroteca

comprobará que algunos compañeros suyos de partido en la

pasada legislatura nos criticaron bastante porque redujimos el

presupuesto de 86 a 32 millones de euros. La situación era

complicada, pero lo dejamos en 32 millones de euros.

Además, la reducción del presupuesto de IB3 pone de

manifiesto el escaso interés que tienen ustedes por el sector

audiovisual, con este presupuesto es evidente que se va a ver

tremendamente afectado. Usted sabe que del presupuesto de

IB3 se nutren muchas de nuestras empresas del sector

audiovisual y es un sector que yo creo que estamos de acuerdo

porque recientemente aprobamos, con el acuerdo de todos los

grupos parlamentarios, una proposición no de ley en el sentido

de fomentarlo. Es decir, tiene mucho que aportar a nuestra

economía, a la creación de empleo, a la desestacionalización y

a la promoción turística. Ya nos dirá la Sra. Consellera cómo

van a hacer viable IB3 con 28 millones de euros y cómo van a

ofrecer una programación de calidad y cómo van a apoyar

nuestro sector audiovisual.

Nuestra propuesta, como usted sabe, es que se incremente

el presupuesto en 3.900.000 euros y que de ese presupuesto se

dedique un porcentaje importante a producción propia, en el

ejercicio 2015 se destinó el 21,38% de ese presupuesto.

Tampoco hemos visto partido para la Illes Balears Film

Commission, usted dijo en comisión que destinaban 200.000

euros. En cualquier caso, es un presupuesto insuficiente. Esta

es la legislatura, creo que estamos de acuerdo, en impulsar las

filmaciones en nuestra islas para conseguir que empresas

extranjeras y nacionales pues vengan a realizar sus trabajos en

Baleares. Pero para conseguir este objetivo hemos de ser
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competitivos y para ser competitivos en este caso necesitamos

recursos.

Nuestra propuesta es que, además de los 200.000 euros que

tiene presupuestados, que se destinen 400.000 euros más, es el

mínimo que consideramos que esta oficina necesita para ir

cumpliendo con los objetivos que tiene encomendados.

El resto de enmiendas que hemos presentado, pues

pretenden fomentar la participación ciudadana, eventos

deportivos, mejora de infraestructuras culturales, etc.

Y mire, Sra. Consellera, y sin acritud, estamos convencidos,

salvo que usted nos convenza de lo contrario, que ésta es una

sección cuota, que no era necesario crear esta conselleria, pero

parece evidente que el Grupo MÉS por Menorca necesitaba

hacer patente y evidente su peso en el Parlamento y en el

Gobierno, en el Parlamento han creado un grupo parlamentario

propio, MÉS podría tener sólo un grupo parlamentario, y en el

Govern pues han creado esta conselleria. Es una actitud que no

cabe ninguna duda que pagamos todos los ciudadanos de las

Islas Baleares.

(Remor de veus)

Pero eso sí, a cada oportunidad que tienen desde luego

aprovechan para darnos lecciones a los del Partido Popular de

ética y de moral.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, hauria d’anar finalitzant.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Sra. Consellera, señoras y señores diputados, -voy

terminando, Sr. Vicepresidente-, en la pasada legislatura se

hizo un camino para estructurar nuestra economía, el Gobierno

del Partido Popular inició, considero, el camino correcto para

salir de la crisis, que fue control presupuestario y reformas

estructurales, consideramos en mi grupo que esas políticas que

supusieron mucho sacrificio para todos, están dando sus frutos.

Ustedes, tenemos la sensación que están deshaciendo el camino

andado.

Y termino, Sra. Consellera, pidiéndole que no se tome mi

intervención como algo personal, no es que no queramos que

usted sea consellera, ni mucho menos, pero todos los que

tenemos representación en esta cámara creo que tenemos la

obligación de velar por el buen uso de los recursos públicos,

por lo tanto esperamos sus explicaciones, si usted decide abrir

turno incidental.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari Mixt,

Ciutadans, el Sr. Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President, en funcions, senyores i senyors

diputats. Ciutadans ha presentat dues esmenes relacionades

amb el pressupost d’aquesta conselleria, la primera té a veure

amb el Consorci del Velòdrom Palma Arena, creiem que aquest

consorci es pot suprimir i que, per tant, convé suprimir-lo. Un

consorci que només s’ocupa de la gestió d’un espai i que, a

més, és un pou sense fons, no té raó de ser, per molt important

que pugui considerar-se aquest espai. Això no significa, per

descomptat, que la seva activitat hagi de desaparèixer, significa

només que pot ser assumida per la mateixa conselleria o per

altres entitats o consorcis, igual que el personal que hi fa feina,

per descomptat, la qual cosa generaria, al nostre entendre, un

estalvi.

Pero també hi ha una altra possibilitat i, per ventura és la

millor, privatitzin aquest equipament: deixaran de perdre-hi

doblers, és a dir, els ciutadans de Balears deixarem de perdre-hi

doblers, i de passada dissociarem el nom del Palma Arena de

la gestió pública, cosa que crec que a tots ens convé.

Si hi ha una cosa per la qual, de moment, com a mínim, no

s’ha caracteritzat aquest govern és per la seva eficiència, no és

el primer pic que ho dic, ni som l’únic que ho ha dit, sobretot

en la gestió d’equipaments, s’ha trobat el que s’ha trobat i no

sembla que tengui, en principi, intenció d’administrar-ho

millor.

La segona esmena que presentam, que ja està dintre de la

globalitat, és l’esmena que afecta la Balears Film Commission,

consideram que aquesta entitat ha de tenir un pressupost més

elevat que el que, segons les paraules de la consellera, té

adjudicat i això també és una cosa que es podria desprendre,

com a mínim, de les paraules de la mateixa consellera, quan va

comparèixer en comissió i quan assegurava que la Balears Film

Commission representa per a molts un tercer intent, i esperem

que el definitiu, per convertir el nostre arxipèlag en un plató per

a productores tant de les Illes Balears com de fora, perquè

aquestes productores puguin desenvolupar els seus projectes

audiovisuals.

Proposam idò que la partida prevista per a la Balears Film

Commission s’incrementi en un cent per cent, o sigui, que passi

dels 200.000 euros actuals a 400.000. D’aquesta manera, per

altra banda, compensaríem també un poc la retallada que hi ha

hagut al pressupost de l’Ens de Radiotelevisió de les Illes

Balears en vista també al que és el joc que poden arribar a tenir

les productores d’aquí, en aquest cas en les produccions

televisives, d’aquesta manera aconseguiríem compensar-ho a

través d’aquesta altra partida. Aquests doblers, per altra banda,

sortirien d’una transferència a entitats públiques d’altres

comunitats autònomes que no sabem molt bé què hi fa en una

conselleria com aquesta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Intervenció del Govern, té la

paraula la Sra. Consellera Camps, per un temps de quinze

minuts.
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LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperança Camps i

Barber):

Gràcies, Sr. Vicepresident. Bones tardes a tothom, açò de

ser els darrers a defensar els nostres pressupostos té

l’inconvenient que després de dos dies pràcticament de sessions

intenses, els senyors i senyores diputats, els periodistes i el

personal de la cambra estan desitjant que aquest ple acabi, que

s’acabi el més aviat possible i per açò els agraesc encara que

aguantin aquesta xerradeta que els faré. Els deman una

estoneta, sé que no són hores, però, com deia Mercè Rodoreda,

les coses importants són les que no ho semblen.

Els pressupostos que defensam són els de la Conselleria de

Participació, Transparència i Cultura que inclou Política

Lingüística, Esports, Joventut i, a més a més, com han dit el Sr.

Gómez i el Sr. Pericay, IB3, una conselleria complexa que té a

veure amb els drets de la ciutadania, així en majúscules -Drets

de la Ciutadania-, perquè són uns drets dels ciutadans el bon

govern, la transparència, l’accés a la cultura, la protecció i la

difusió de la llengua pròpia, l’educació en valors relacionats

amb l’esport, la participació ciutadana, la implicació de les

persones joves en la vida pública, social o política, etc. De tot

açò tracta aquesta conselleria que segons el Partit Popular no

hauria d’existir. 

Així ho ha dit ja el Sr. Gómez, ho va dir el Sr. Tadeo un

parell de vegades en comissió i es veu que és que és una

consigna del Partit Popular que aquesta conselleria no hauria

d’existir, ho han anat dient al llarg d’aquests dos dies de debat

de les esmenes als pressupostos la majoria dels intervinents

tirant d’argumentari, és clar; no hi ha res que em faci més feliç,

per altra banda, que a vostès els molesti l’existència d’aquesta

conselleria. 

D’açò va aquest debat justament, Sr. Gómez, justament

d’açò, d’explicar a la ciutadania per què vostès voldrien que no

hi hagués conselleria de Cultura i per què nosaltres, els grups

que formam la majoria en aquesta cambra, defensam amb

ungles i dents l’existència de la Conselleria de Cultura.

(Alguns aplaudiments)

El Grup Parlamentari Popular ha presentat 52 esmenes als

nostres pressupostos, les acaben de defensar, unes quantes les

ha defensat el Sr. Gómez aquí mateix, ja l’hem escoltat, la

majoria d’aquestes esmenes tenen com a finalitat única, com a

finalitat única buidar de contingut i de doblers la nostra

conselleria, Medi Ambient, Serveis Socials, Sanitat, el PP

reparteix els doblers de la nostra conselleria amb una alegria

que fa escarrufar, d’acord? No puc entendre, senyores i senyors

del Partit Popular, com és que parlen vostès d’estalvi, de reduir

despeses, etc., és que..., és clar, que el Sr. Gómez em digui que

hem de reduir despeses de cultura, de participació, de

transparència és que..., no sé, quan em referia a que les coses

importants són les que no ho semblen, quan parlava de

Rodoreda em referia justament a açò.

Ni aquesta conselleria ni cap de les persones que formen

part del Govern o dels grups que li donen suport no podrien

admetre que el Grup Parlamentari Popular consideri

prescindible, per exemple, la Direcció General de Política

Lingüística.

Senyores i senyors del PP, vostès fins i tot varen legislar

contra la seva pròpia llengua, contra la llengua materna de

centenars de milers de ciutadans d’aquesta terra, mai cap

govern autonòmic no s’havia atrevit a anar en contra d’una

manera tan directa, premeditada i destructiva del principal tret

identitari de formenterers, eivissencs, mallorquins i

menorquins, i així els va anar, d’altra banda, dia 24 de maig,

però no ens demanin a nosaltres que facem el mateix. Vostès

estan asseguts en aquesta banda del Parlament i nosaltres estam

en aquesta altra, la diferència, però, entre vostès i nosaltres és

molt més ampla que aquests pocs metres de moqueta que ens

separen i els he de tornar a dir que m’agrada, m’agrada que

aquesta diferència sigui molt més gran que aquests metres que

ens separen perquè aquesta mateixa distància és la que els va

dur a vostès en la legislatura passada a intentar sotmetre

aquesta terra a una indigència cultural sense precedents.

Per bé que vostès ho varen intentar tot, per bé que es varen

inventar lleis i símbols i “tils” no varen aconseguir matar una

llengua que ens és pròpia i ens és comuna a altres territoris de

l’Estat espanyol i també de fora de l’Estat. No varen aconseguir

matar ni les ganes ni el desig, senyores i senyors del Partit

Popular, cap paraula no es mor que no en floreixi una altra al

seu costat, ho deia la poetessa Maria Àngels Anglada, aquí les

paraules no només no han mort, sinó que n’han florit moltes

més al seu costat i per açò, per continuar conreant-les, hem

tornat a crear la Direcció General de Política Lingüística i la

dotarem amb 2.828.715 euros. No farem política amb la

llengua, però farem polítiques de protecció de la nostra llengua

i incentivarem el seu ús i continuarem posant els mitjans perquè

la gent consideri la llengua catalana una llengua de cultura i una

llengua amb la qual resoldre les coses de la vida quotidiana. 

Tot i trobar-nos sense direcció general i sense pressupostos

quan dia 3 de juliol vàrem arribar a la conselleria en el que

duim de legislatura ja ens hi hem posat i serà sobretot a partir

del 2016 quan puguem començar a gestionar aquest pressupost,

serà a partir de 2016 que es notaran els canvis i que es notarà

que aquest govern sí que fa política lingüística a favor de la

nostra llengua.

Per cert, em sembla molt contradictori que ahir el Sr.

Camps, en aquesta mateixa trona, demanés que l’Institut

d’Estudis Baleàrics es dediqués a defensar les modalitats

insulars, però que estigui en contra de la Direcció General de

Política Lingüística que és la que s’encarrega justament de

difondre, promoure i protegir la llengua que parlam els illencs,

però bé, cadascú és amo de gestionar les seves contradiccions

i puc entendre que encara no s’hagin habituat a habitar aquesta

part de l’hemicicle.

Senyores i senyors del Partit Popular, vostès esmenen els

pressupostos de Cultura perquè, com deia Manuel de Pedrolo,

una cultura només és viva en la mesura que és conflictiva, i açò

els molestava molt, senyores i senyors, vostès que estaven

acostumats al corró de la majoria absoluta, a les files ben

tancades, no poden suportar la subversió de l’art ni

l’interrogant constant ni la contradicció que és la màquina que

ens fa avançar, que ens fa evolucionar. Vostès voldrien una
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ciutadania mesella, que caminés al ritme que marquen els seus

governants, però sàpiguen que com diu Tonina Canyelles, hom

pot dir la meva barca, però les veles sempre són del vent, i

aquest vent és la llibertat inspiradora i creadora dels artistes

plàstics i visuals, dels músics, dels escriptors, dels artistes de

carrer, dels escriptors de graffitis, dels dibuixants de còmic o

dels dramaturgs. Nosaltres, des de la conselleria, des de l’IEB

els volem donar més vela i més vent perquè arribin lluny i açò

ho hem fet fent un gran esforç i hem augmentat el capítol de

subvencions a l’IEB i hem creat un circuit perquè volin, perquè

duguin el nom de les Illes Balears enllà de la mar, perquè en

definitiva vagin confegint un teixit industrial, estam parlant

d’indústries culturals, que els permeti viure dignament de la

professió que han elegit.

Per cert, el Sr. Gómez parlava de la seva eficiència a hora

de gestionar els doblers públics, per cert, estam parlant de

l’IEB i em sembla que no li hauria de recordar el forat de quasi

mig milió d’euros que ens vàrem trobar quan vàrem arribar a

l’IEB i que ara tots els ciutadans i les ciutadanes de les Illes

Balears hem de gestionar i hem de pagar.

(Alguns aplaudiments)

Sobre IB3, diu el Sr. Gómez que dedicam pocs doblers a

IB3, el Sr. Gómez coneix molt bé IB3 perquè fins i tot sent

vicepresident del Govern en va ser director general i fins i tot

va fer a aquesta consellera una pregunta parlamentària fa un

parell de setmanes, vostès es preocupen per la qualitat a què

poden aspirar la ràdio i la televisió públiques de les Illes

Balears amb un pressupost de 28.600.000 euros, benvingut al

club, Sr. Gómez, benvingut al club d’aquells que volem uns

mitjans dignes de la població a la qual han de servir, uns

mitjans que volem lliures, veraços i plurals, una mitjans que ens

representin i que no ens facin venir vergonya aliena.

I sí, pensam que aquest pressupost s’hauria d’augmentar i

aquest és el nostre compromís en vista al pròxim exercici quan,

després del canvi de majories de què s’ha parlat tant aquests

dies aquí, del canvi de majories a Madrid, puguem aconseguir

un finançament més just per a les Illes Balears, un finançament

que vostès no han demanat en aquests darrers quatre anys, quan

haguem fet front a les emergències socials, de les quals també

s’ha parlat, que ens hem trobat i que han estat també

abastament comentades en aquest parlament aquests dos dies.

En tot cas, senyores i senyors diputats, amb els pocs dies

que fa que el nou director general ha assumit el càrrec, els

telespectadors ja han notat un canvi en aquests nivells de

qualitat que vostès tant els preocupa, a poc a poc els mitjans

públics aniran fent allò que des del primer dia de la legislatura

els estic dient: compliran la llei, açò només és el principi

perquè la qualitat no només depèn del pressupost assignat al

mitjà, sinó del talent, la capacitat i la professionalitat de la

persona que hi ha al capdavant i en açò, senyores i senyors

diputats, vostès i nosaltres també estam a anys llum de distància

-afortunadament he d’afegir-, perquè vostès són a la banda dels

que tanquen mitjans, dels que depuren, dels que fan llistes

negres, dels que folklorizen i dels que manipulen; nosaltres

estam a la banda dels professionals, dels que integren, dels que

donen veu a les minories, dels que en definitiva treballen per a

tota la ciutadania i no només per enriquir els seus amics.

Ha parlat vostè també de participació, de transparència, per

molt que la Sra. Riera i el Sr. Lafuente han fet aquí, en aquest

parlament, algunes intervencions per intentar posar-se medalles

sobre la seva gestió en la passada legislatura relacionada amb

participació i transparència, veig que encara no els han explicat

a què ens referim quan parlam d’aquestes coses. I ho dic perquè

a vegades quan construeixen els seus discursos llancen

missatges confosos, com a poc; parlem, ja ho han fet altres

vegades, de la participació ciutadana a l’hora de l’elaborar

pressupostos, no cal que els recordi que a la presa de possessió

de l’actual govern va ser el mes de juliol i no ha tingut el temps

suficient per dur a terme un procediment participatiu complet

amb l’elaboració dels pressupostos d’enguany, de cara a l’any

que ve evidentment es posarà una fórmula més participativa. En

tot cas, aquest govern està en permanent contacte amb els

agents de la societat civil de manera que va recollint les

demandes per a reflectir-les en la mesura que sigui possible als

pressupostos.

La diferència amb vostès durant l’anterior govern, durant el

seu... d’alguns que ja hi eren i el Sr. Bauzá que el presidia, és

que el procediment per elaborar els pressupostos s’obria a la

ciutadania quan els pressupostos ja havien estat elaborats pel

Consell de Govern; nosaltres ara, encara tot i no tenir previst el

mecanisme, hem ofert la possibilitat de participar en

l’elaboració del pressupostos abans que fossin aprovats.

I ara si em permeten una altra -modestament, eh?- petita

lliçó que el Sr. Lafuente i la Sra. Riera no els han ensenyat, que

és transparència, d’acord? La transparència és un pilar bàsic de

la societat actual que s’ha de desenvolupar d’una manera

àmplia i permanent com a element fonamental per aconseguir

un mínim nivell de democràcia social i d’eficiència econòmica

i per tal que els ciutadans no quedin així desprotegits i

desproveïts d’un dels seus drets fonamentals: el dret d’accés a

la informació, és a dir, el dret a saber.

La transparència possibilita a més a més un cert control dels

poders públics per part de la societat civil i, per tant, una eina

fonamental de lluita contra la corrupció, veritable xacra social

que perjudica enormement la justícia social i el

desenvolupament econòmic i institucional a bona part dels

països del món. Aquesta qüestió, la de la corrupció, em sembla

que no cal que els l’expliqui gaire perquè el seu partit n’és líder

destacat a tot l’Estat.

Per açò, en els mesos que fa que governam hem fet feina

per poder oferir un servei de dret d’accés a la informació útil i

a l’abast de la ciutadania i en el pressupost de l’any que ve

farem una forta aposta per oferir transparència, no només

millorant l’aspecte i l’accessibilitat a la informació de l’actual

portal de transparència, sinó sobretot incrementant les dades

que s’hi oferiran i millorant l’actualització de la informació que

hi haurà... com anam de temps?, bé, molt bé.

Sobre polítiques de joventut, Sr. Gómez, tendria gràcia, si

fos perquè nosaltres ara el que estam fent és reconstruir tot el

que vostès varen assolar, tendria gràcia -dic- que ara reclamin

en algunes de les esmenes que han presentat més doblers

destinats a les polítiques de joventut, una altra vegada li dic

gràcies i benvingut al club, els ho dic, sort que s’han adonat

que el que vostès varen fer en la legislatura passada no du
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enlloc. Així de cop, el certamen, per exemple, Art Jove passa

de zero a 80.000 euros als nostres pressupostos; i participació,

formació i activitats passa de 38.000 a 100.000, açò sense tenir

en compte que hem recuperat la interlocució amb els joves, que

hem posat en marxa el Consell de la Joventut que tanta nosa els

va fer i que varen destruir una vegada més per aquesta por que

tenen a l’escrutini, a la interrogació. “Dissent de la multitud,

viu” escrivia Gabriel Alomar a principis del segle XX.

D’Esports, és un món a banda per a vostès, ho sabem, l’únic

que els ha preocupat dels nostres pressupostos segons les

esmenes que han presentat ha estat intentar recuperar les

subvencions a esdeveniments concrets, unes subvencions que

es varen treure de la màniga el darrer any de la legislatura amb

unes finalitats ben espúries. Nosaltres també crèiem en

l’ingredient desestacionalitzador de determinades competicions

esportives i per açò treballam colze a colze amb la Conselleria

de Turisme, i vostès en canvi en alguns casos el que varen fer

va ser utilitzar aquesta etiqueta de desestacionalitzar per tapar

algunes vergonyes; nosaltres en canvi, i tornant assenyalar

l’avenc que ens separa, aquesta distància que sembla petita,

però que al fons és molt llarga, el que hem fet ha estat per

començar posar els doblers que faltaven per cobrir tots els

desplaçaments entre illes dels equips i esportistes federats;

vostès en els seus pressupostos per a 2015, com que sabien que

no arribarien..., no acabarien l’any al Govern varen calcular i

varen decidir que només deixarien pressupostat fins al mes

d’agost, després vàrem haver de córrer perquè hi havia moltes

famílies que dubtaven si podrien enviar els seus fills a competir

entre illes. 

Nosaltres, a més a més, hem recuperat les subvencions a

totes -repetesc, a totes- les federacions; vostès les havien

eliminat, pensam que açò és molt més social, molt més

transparent, molt més equitatiu que les presumptes proves

esportives que desestacionalitzen.

Parlava vostè d’estalvi i bé..., una de les coses que ens hem

trobat quan hem arribat a la conselleria a la Direcció General

d’Esports és el malestar de l’aulari del centre de tecnificació

esportiva Prínceps d’Espanya, bona part del pressupost

d’esports per a l’any que ve l’hem de comprometre per

construir aquest aulari perquè no podem consentir que els

nostres esportistes d’elit estudiïn en un institut que no reuneix

les condicions. Durant aquests darrers quatre anys es veu que

a vostès açò no els va preocupar, en realitat és en general

l’educació el que no els va preocupar durant els darrers quatre

anys, i nosaltres ens hem trobat aquest institut. Per cert, per

cert, el nou aulari de Prínceps es podria construir amb el que

ens costa, a tots nosaltres, a tots els ciutadans de les Illes

Balears, pagar el deute del Palma Arena durant un any i mig.

I ja que parlam del Palma Arena, el Sr. Pericay es referia a

la possibilitat de dissoldre el consorci del velòdrom Palma

Arena. Ni la conselleria ni tan sols el Govern, Sr. Pericay, no

poden dissoldre el consorci entre altres coses perquè, tal com

el seu nom indica, el consorci està format per diferents entitats,

a banda del Govern hi ha també l’Ajuntament de Palma i el

Consell Insular de Mallorca. Un altre motiu pel qual no es pot

dissoldre el consorci és perquè encara està pendent de

reclamacions contra la UTE que el va construir, reparacions per

les moltíssimes deficiències que té l’edifici, no sé si val la pena

que les expliqui ara aquí, són històries per no dormir, molts de

vostès ho saben, sabem que el Palma Arena és un símbol i e,

sembla que -i perdonin-me la broma, ja se m’ha acabat el

temps- el Palma Arena només produeix bones vibracions al Sr.

Jarabo i al seu equip.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. En torn de rèplica pel Grup

Parlamentari Popular, el Sr. Gómez, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, sin acritud,

¿usted sabe lo que es un turno incidental, usted sabe lo que es

un turno incidental?, un turno incidental es algo secundario

sobre lo principal, y usted, pues, hace uso, que yo creo que hay

que agradecerle que haga uso de este turno incidental para

aclarar las cuestiones que se le planteen, pero esto no es

debatir. Yo a usted le he planteado una serie de cuestiones, he

puesto en duda la creación de esta conselleria, he puesto en

duda el excesivo gasto corriente, he puesto en duda una..., le he

pedido explicaciones, le he pedido explicaciones de una serie

de cuestiones y usted aquí lo que ha hecho, con todos los

respetos, se ha dedicado a leernos un discurso que traía escrito

que es más propio de comisión que de un debate. Usted aquí,

considero que debería haberme contestado a las cuestiones que

le he planteado y que no me ha contestado.

Es decir, en comisión ya tuvimos ocasión de escucharle, que

nos leyó más de setenta páginas escritas, y se lo agradecemos,

además la profundidad con la que usted se explicó, pero hoy

estamos en otro debate, este es el debate a la totalidad; y yo le

he planteado a usted una serie de cuestiones y usted no me ha

contestado a nada, me ha contestado a algunas porque ya, pues,

las traía escritas en su discurso, que no me ha contestado, sino

que ha comentado lo que traía escrito; eso sí, ha hecho especial

referencia a algunas cuestiones porque a usted especialmente le

interesaban. 

Mire, a mí no me molesta la conselleria, lo que pienso es en

los ciudadanos. 

(Remor de veus)

Le he comentado que algunas de estas áreas podrían estar

en otras consellerias y nos habríamos evitado la estructura de

esta conselleria, yo no he discutido que existan o que no existan

las distintas áreas, yo no he dicho que no quiero que no exista

Cultura o que no exista Juventud, a IB3 evidentemente sí que

ha hecho mención porque IB3 a usted pues le genera cierto...

cierto morbo...

(Remor de veus)

...pero, pero, mire, sí, le pregunta...
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(Remor de veus)

Lo que también me ha sorprendido, Sra. Consellera, es que

..., y confío en que al final ustedes, todos los compromisos que

dicen que están contrayendo, que puedan pagarlos, porque

desde luego la experiencia que tenemos es que ustedes cuando

gobiernan adquieren unos compromisos, pero después quien

paga son los gobiernos que vienen después de ustedes, los

gobiernos del Partido Popular. Y me asusta un poco todo el

tema de subvenciones que están otra vez retomando, los

compromisos que están contrayendo. El Partido Popular en esta

legislatura pasada fue un gobierno de pago.

Yo le agradecería que..., yo ya no tendré más ocasión de

contestarle, pero le agradecería que al menos me contestara

algunas cuestiones que le he planteado. Me gustaría que

justificara la necesidad de la creación de esta conselleria y en

qué beneficia, pues eso, a los ciudadanos. Yo no pongo en duda

las distintas áreas. También le he pedido por el gasto corriente,

que no lo ha mencionado para nada, el 11% del presupuesto de

su conselleria está destinado a gasto corriente. Me gustaría que

me dijera en qué beneficia tanto gasto corriente a los

ciudadanos.

Y le agradecería, yo ya no voy a tener ocasión después para

contestarle, por lo tanto que no abra ningún debate nuevo, que

no abra ningún frente nuevo, porque yo ya no voy a tener

ocasión de contestarle. Pero desde luego, usted ha rendido las

armas sin luchar. Usted aquí no ha establecido ningún tipo de

debate. Nos ha leído, como le digo, un texto que es más propio

de una comisión que de este pleno. Y bueno, espero sus

explicaciones, si así lo considera, en el siguiente turno del que

usted va a disponer.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari Mixt,

Ciutadans té la paraula el Sr. Pericay, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. Vicepresident, gràcies. Seré breu. Bàsicament tornam al

consorci, em diu vostè que efectivament, un consorci com el

seu nom indica està format per diferents administracions, però

jo crec que vostès tenen manera de parlar amb les altres

administracions i de mirar de posar en pràctica allò que

nosaltres els suggerim. Perquè, bé, si no vaig errat, vostès

comanden aquí i comanden allà i a l’altre. Per tant, entre mig

tot és molt més bo de fer.

Jo no crec que el motiu d’haver de mantenir aquest consorci

puguin ser les bones vibracions del nostre amic Jarabo, que ja

entenc que vostè es preocupi per això, però que jo sàpiga, això

no forma part del pacte de governabilitat que tenen entre

vostès, a no ser que hi hagi una addenda que jo desconegui.

Per tant, jo insistiria en el que li he dit abans, és a dir, mirin

de fer el possible perquè aquest equipament, i per ventura n’hi

hauria d’altres, però aquest consorci en concret vinculat a

aquest equipament, no continuï sent un element que

arrosseguem entre tots. I també per un altre motiu, perquè si

aquí tothom es queixa que no els aproven esmenes, no seré jo

qui no ho faci. El nostre grup n’ha presentat molt poques, és

ver, però cap d’elles de moment -i dic de moment perquè

encara en queden dues-, cap d’elles de moment no ha estat

aprovada per aquest parlament.

I finalment, només recordaré que a part de les dues esmenes

que he defensat aquí, també donem suport a una sèrie

d’esmenes del Partit Popular relacionades també, vinculades al

Palma Arena per una qüestió de lògica coherència i després

unes altres vinculades a la millora de biblioteques, als ajuts a

les escoles municipals de música, a la gestió de diferents

equipaments culturals també; i a l’esmena d’El Pi referida al

teatre independent, a la qual també donarem suport.

Crec que tot ja estava indicat en comissió, però ho dic

perquè no hi hagi cap problema a l’hora del recompte. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Contestació per part del Govern

la Sra. Camps, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperança Camps i

Barber):

Sr. Gómez, és cert, vostè té molts d’anys d’experiència, du

molts anys de barraqueta, fa molts d’anys que és parlamentari

i agraesc aquesta lliçó d’activitat parlamentària que m’acaba de

donar. Bé, jo li he parlat a vostè de transparència i de bona

gestió, i vostè em dóna lliçons de com establir un debat, li ho

agraesc i em sembla molt bé.

No m’he referit abans per falta de temps al tema de les Illes

Balears Film Comission, que també el Sr. Pericay s’havia

referit, és cert, al pressupost de la conselleria. Vostè primer, Sr.

Gómez, m’ha dit que no ho havia vist, primer ha dit, no he

trobat la Film Comission en el pressupost, després m’ha dit que

hi havia 200.000 euros, es veu que sí, que després ho ha trobat,

després d’escriure la primera línia dels seus papers, que també

els duia escrits vostè.

(Petit aldarull)

A l’Oficina Illes Balears Film Comission, que com vostè

sap ara depèn de l’IEB, de l’Institut d’Estudis Baleàrics, tenim

pressupostats 200.000 euros, a la vegada a través altra vegada

de la colAlaboració amb la Conselleria de Turisme, tenim un

conveni amb la conselleria perquè aporti 100.000 euros més.

En total seran 300.000 euros per a l’any 2016, que en realitat

és més del que hi havia fins ara.

D’altra banda m’alegra molt, Sr. Gómez, que vostè es

preocupi tant pel tema de l’audiovisual. M’alegra perquè una
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vegada record, quasi al principi de la legislatura, quasi al

principi del període de sessions, aquesta consellera va anar a

Sant Sebastià a acompanyar una pelAlícula rodada evidentment

durant l’anterior legislatura, amb ajuts de l’Illes Balears Film

Comission, va anar al Festival de Cinema de Sant Sebastià,

rodada a Menorca, a acompanyar aquesta pelAlícula, per donar

suport institucional a aquesta pelAlícula rodada a les Illes

Balears. Vostès em van dir que havia anat al cinema. Idò sí,

aquesta consellera va anar al cinema, anar al cinema vol dir

donar suport a la indústria audiovisual de les Illes Balears...

(Alguns aplaudiments)

L’Illes Balears Film Comission, que depèn de l’Institut

d’Estudis Baleàrics, abans que per a l’any 2016 havíem

augmentat aquest pressupost, ja es dedica a anar a festivals

internacionals de localització d’espais per localitzar, per fer

rodatges. I, per tant, sí, Sr. Gómez, aquesta consellera, a banda

de creure molt en els mitjans de televisió i de ràdio públics -no

em fa morbo, el que em fa és ràbia de veure com hem arribat a

trobar-nos l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,

morbo gens, ràbia i solidaritat amb els treballadors, i moltes

altres coses, açò sí-, a banda d’açò aquesta consellera sí que

creu en la indústria audiovisual. I per açò, a banda de tot, a

través de l’Institut d’Estudis Baleàrics sí que ajudarem també

a les indústries culturals que tenen a veure amb el món

audiovisual. Pensam que açò és una indústria, serà una font

d’ingressos per a les illes i per açò treballam tots.

Hem trobat uns pressuposts molt complicats, vostè ho sap,

vostè en part és responsable dels pressuposts que ens hem

trobat l’any 15, però l’any 16 estam ja treballant perquè aquest

tema de l’audiovisual tengui un camí de sortida i perquè, a

banda de tot, aquesta consellera des que va arribar a la

conselleria, s’ha entrevistat amb la majoria de productores de

l’audiovisual de les Illes Balears i ens han explicat com estaven

de malament i no justament gràcies a aquest govern que fa

només mig any que hi és.

D’altra banda em parla vostè de per què aquesta conselleria

és necessària. És necessària per tot allò que jo li he dit, vostè no

ho ha volgut escoltar, no ho ha volgut entendre, però aquesta

conselleria és necessària. D’altra banda li he de recordar, ja ho

hem fet en diverses preguntes parlamentàries, perquè vostès

tenen aquesta mena d’obsessió. El fet que hi hagi una

conselleria més, no vol dir que hi hagi més alts càrrecs i tampoc

no implica un augment dels pressuposts, en alts càrrecs, etc.,

vostès poden presumir que tenien una conselleria menys, però

tenien molts més alts càrrecs, molts més. I alguns d’ells no

sabem on han anat a parar, i han hagut d’abandonar el Govern

d’altra banda amb la cua entre les cames. 

Per tant, Sr. Gómez, quan em parla de bona gestió, li he de

torna recordar per exemple que estam pagant el Palma Arena

i que el pagaran els nostres fills i li he de recordar el forat de

500.000 euros de l’Institut d’Estudis Baleàrics, és que sembla

mentida que em parli d’açò, Sr. Gómez. A vegades... no sé,

m’ha agradat molt la lliçó de parlamentarisme que m’ha dit i

em sap greu que no pugui tenir vostè un altre torn de

contrarèplica, però la veritat és que no ho sé, vengui aquí amb

una mica més de chicha que diuen en castellà...

(Alguns aplaudiments)

Vull dedicar justament els darrers minuts d’aquesta

intervenció -veig que ja s’ha posat de color taronja el

marcador-, vull agrair la feina dels grups polítics que donaran

suport als nostres pressuposts, a aquells grups polítics que sí

creuen necessària l’existència d’una Conselleria de

Participació, Transparència, Cultura, Política Lingüística,

Esports i Joventut, matèries com vostè sap, Sr. Gómez, com

saben senyors del Partit Popular, transversals, sí, però matèries

que han de formar part del cartipàs d’un govern que defensa un

canvi de paradigma: els drets de la ciutadania, de la cultura, els

valors i la participació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Per acabar

aquests dies intensos de debat de pressuposts, parlarem de

Cultura, Esports, Participació i Transparència. En aquest cas,

i no és per desmerèixer la conselleria, que hi creim, sinó per les

hores que fa que parlam de pressuposts, em cenyiré a la defensa

de les esmenes.

En aquesta secció presentàrem tres esmenes i varen ser

rebutjades. Em repetiré perquè són les que són. La primera fa

referència al projecte de remodelació de la pista d’atletisme de

Capdepera. Sabem que a Capdepera tenen una pista d’atletisme

des de fa 6 anys que actualment està en molt males condicions,

és una pista molt utilitzada tant per la gent d’allà com per molts

d’esportistes d’altres pobles que utilitzen aquestes

instalAlacions. Es va solAlicitar un pressupost per remodelar la

pista i ascendia a 360.000 euros, una quantitat que l’ajuntament

no pot assumir en solitari. Consideram que el Govern hauria

d’ajudar a aquest ajuntament amb aquesta infraestructura. 

D’altra banda, pensam que és necessari que es dugui a

terme la redacció i l’inici d’un projecte d’instalAlacions

esportives per a les urbanitzacions del municipi de Llucmajor.

Allà hi ha molts de nuclis urbans, a la comissió vaig dir 19, són

18, però molts no disposen d’instalAlacions esportives. Pensam

que seria adient fer una passa en aquest sentit en un intent de

promocionar l’esport en els diferents nuclis, sempre segons les

necessitats que els tècnics trobin necessàries i oportunes.

Sabem que parlam de dos pobles en concret i em pareix bé que

es faci una relació de necessitat d’instalAlacions esportives per

a totes les illes. Jo per començar he dit aquestes dues.

La darrera esmena per a aquesta conselleria fa referència als

ajuts dels teatres públics. Creim que les diferències de les

ajudes que reben els diferents teatres de Balears són notables

i injustes. Estaria bé que a part de la Fundació Teatre del Mar,
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la resta de teatres de les illes poguessin també disposar d’una

partida que hem xifrat en 30.000 euros, destinada a la creació

d’obres pròpies i independents per a projectes innovadors que

puguin aglutinar les diferents arts escèniques, així com per

destinar a escoletes de teatre. Se’ns va dir a la comissió quan es

va rebutjar aquesta esmena, que la Direcció General de Cultura

té una partida de 15.000 euros per al foment de les residències

creatives i en relació amb el teatre independent a totes les illes.

Em sembla bé, però és una dotació insuficient i no aporta res a

la igualtat d’oportunitats dels nostres teatres. Aquesta és una

esmena pensada per igualar les oportunitats de tots els teatres

de Balears, sense favoritismes i, per suposat, per potenciar la

cultura que tan malmesa s’ha vist aquests darrers tres anys en

l’augment del seu IVA, entre altres coses.

Pel que fa a les esmenes del Grup Parlamentari Popular,

com vàrem dir en comissió, votarem a favor de la que parla de

major dotació a IB3 per a suport a empreses audiovisuals, la

que parla d’ajuts econòmics per a la millora de biblioteques, la

de convenis a ajuntaments per mantenir escoles municipals i la

plurianual de la II fase del Centre cultural de Sant Antoni. A

l’esmena del Grup Mixt ens abstendrem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Alberto Jarabo del Grup Podem Illes

Balears.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, volia fer referència

a aquestes crítiques que hi ha hagut avui tant per part del Partit

Popular, com també per part d’El Pi, que si ens hem tallat la

coleta ..., que si som vigilants del pacte, que no sabem ben bé

si representarem Balears a Madrid, ... Escolti, Sr. Font, els

meus fills i els seus néts són iguals de mallorquins. Per tant, no

dubti que jo vull que els meus representants, que els dos

diputats de Podemos a Madrid representaran perfectament

aquesta terra, a vostè i a la seva família, igual que a la meva...

Gràcies, també a l’equip de la Conselleria de Cultura, un

minvat equip de cultura, en comparació amb la resta de

conselleries, als quals hem d’agrair la immensa feina que

consideram que estan fent, malgrat les dificultats i malgrat

també el reduït pressupost que té aquesta conselleria. La

conselleria ja sap que des de Podem hem estat molt crítics amb

aquest pressupost de cultura, que no acusam la seva conselleria,

sinó el conjunt del Govern per efectivament, deixar la cultura

sempre com la darrera de les prioritats d’aquesta comunitat. I

això no s’ha solucionat amb aquest govern i esperam que per al

pròxim pressupost puguem tenir una Cultura, Transparència,

Participació, etc., millor finançades. Ja dic, no només

consideram que el pressupost és insuficient, sinó consideram

que hi ha errades de plantejament i d’enfocament per part del

Govern sobre el que significa la cultura i en qualque moment

ens hem plantejat fins i tot fer una esmena a la totalitat en el

pressupost de cultura, precisament per aquesta qüestió.

Es manté una perspectiva sobre la cultura de la germaneta

pobra i també consideram que de qualque manera aquesta idea

del Govern, aquesta manera de mirar cap a la cultura, ha fet

també que aquesta conselleria no hagi aterrat plenament sobre

la realitat cultural d’aquesta terra, que reclama més

participació, més interacció i també més autogestió. La primera

reunió que vàrem tenir, que va ser en el Palma Arena de les

good (...), a mi també em va sorprendre on feien feina, realment

se’ls havia relegat a un lloc totalment incòmode i d’una manera

injusta -insistesc- per aquesta percepció que la cultura se pot fer

des de qualsevol lloc. I és cert que la cultura es pot crear i es

pot expressar des de qualsevol lloc, però consideram que s’ha

de tenir una respecte major per la vostra conselleria.

Què passa? El que veim és que la conselleria ha de passar

d’una època d’opacitat absoluta de l’anterior legislatura, a una

altra que, efectivament, fomenti la transparència, la participació

i que inclogui i dinamitzi la creació amb allò que consideram

nosaltres que és necessari, sobretot des d’aquesta conselleria,

que serien uns pressuposts participatius. Si hi ha qualque

conselleria que podria començar a obrir el que consideram que

hauria de ser el govern de la gent, l’empoderament, és la seva,

Sra. Consellera. Per tant, no s’ha pogut crear o no hem pogut

tenir temps suficient per intentar parlar d’aquest tema, però

esperem que per al pròxim exercici hi hagi uns pressuposts

participatius en tota la cultura balear.

Per tant, entenc que vostè ha rebut una herència

complicada, ho dèiem l’altre dia també, vostè rep una política

cultural gairebé inexistent i fins i tot diria una política cultural

destinada a acabar amb la cultura realment, sobretot amb la

cultura catalana. Ha rebut una televisió segrestada, una IB3

segrestada i un Institut d’Estudis Baleàrics que sobren els

qualificatius per explicar el que ha passat allà durant la passada

legislatura. O sigui cortijo queda molt curt amb el que va passar

a l’Institut d’Estudis Baleàrics. 

En paraules de l’actual director, considerava que..., “el

traspaso que el anterior director ha hecho ha dificultado el

trabajo de contabilización que se sigue realizando con ayuda

técnica; de hecho se ha encontrado en muchos casos que el

único conocedor de la situación de cada uno de los temas de

dentro del Institut d’Estudis Baleàrics era únicamente el

anterior director”. Fins i tot es van trobar factures que ja

m’agradaria saber on eren aquestes factures, però

suposadament estaven amagades a l’Institut, i el que va ser

sorprenent és com ara el Sr. Gómez parlava del bon ús... del

buen uso de los recursos públicos, decía. ¿Cómo se puede

tener tanta jeta?, ¿cómo es posible que després que s’hagi

trobat una factura de 1.500 euros a l’Institut d’Estudis Baleàrics

per un viatge a Cáceres en taxi, en una època de crisi absoluta,

on la població balear estava patint la crisi, en aquell moment la

gent de l’Institut agafi un taxi de Madrid a Cáceres per fer no

se sap molt bé què, perquè encara no ho han explicat, i per

dinar en El Bizcocho a Trujillo i després en El Figón de

Eustaquio a Cáceres?

(Alguns aplaudiments)

En fi, d’aquesta idea de la cultura venim, d’emprar els

doblers públics no per a la cultura sinó per a la gastronomia, i

a més d’Extremadura. En fi...
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Bé, no entrarem en les qüestions de la Direcció de Política

Lingüística, que consideram que han estat prioritzades en

aquest pressupost respecte d’altres partides, i consideram a més

que amb encert. Però sí que sabem que la resta és insuficient,

crec que ha estat la paraula més emprada durant el dia, llarg ja,

d’avui, i consideram que sí que potser es necessiti més

creativitat des d’aquesta conselleria per gestionar aquest

pressupost. 

Partim, ho dèiem també abans i com deia també Jordi

Savall, representant també de la nostra cultura, que la cultura

està oblidada i que està poc promocionada a Espanya i se li

dóna molt poca importància, es considera que és simplement

tradició, i amb la música, deia ell, és encara pitjor. Per tant

consideram que aquí hi ha un territori per recuperar; el territori

no és només una qüestió geogràfica, sinó que evidentment en

el món cultural també s’hauria de recuperar el territori de la

cultura des d’aquesta altra perspectiva que, com també dèiem

els altres dies, quan un viatja per Europa, per molts dels països

del nostre entorn, i te trobes amb les simfòniques tocant a les

places, i és el més normal del món, un diumenge i la gent és

allà i anima i participa, clar, un només pot sentir enveja. Des

d’aquí sempre es considera que la cultura és com un adorn, és

un adornament que s’afegeix a les conquestes socials,

econòmiques, i mai no ha constituït un eix fonamental on es

pugui dirimir el model de país al qual s’aspira. Esperem que

aquesta legislatura signifiqui un canvi també en aquesta

percepció de la cultura, perquè ens l’hem de prendre molt més

seriosament, com un dret, com un bé comú, i també -n’hem

parlat a vegades- com un sector productiu. Per tant aquí és

necessari abordar d’una manera..., amb aquest enfocament

estratègic, polítiques públiques capaces d’articular aquest teixit

que serveixi a la societat i als distints agents i expressions que

el conformen. 

I també deia l’altre dia que tot canvi cultural té també una

dimensió política, i en aquesta societat s’estan produint canvis

ràpids i molt profunds, perquè transforma la manera d’entendre

el nostre paper, el nostre passat, el paper que volem exercir en

el present i cap a on volem anar com a societat, i per tant dèiem

també que donar importància a aquesta relació també significa

comprendre que l’art i la cultura comparteixen amb la política

la capacitat d’ampliar els horitzons del possible, que ens permet

construir en comunitat un present propi des d’on imaginar un

futur que no ens poden arrabassar, i ho han intentat i no ho

aconseguiran.

Deia abans el Sr. Negueruela -ara no hi és- que aquests

pressuposts són uns pressuposts per als abandonats per la crisi,

i jo lamento dir que la gent de la cultura seguirà abandonada

amb aquest pressupost de la conselleria, i necessitam construir

societat, i el progrés social no només s’assoleix amb millor

educació, que per suposat, sinó que es concreta en la capacitat

de creació amb la imaginació per oferir solucions als problemes

també quotidians. Per tant es necessita potenciar la capacitat

d’expressió i les possibilitats d’exportació d’aquesta expressió.

Des de Podem consideram que encara falta un dibuix de

legislatura quant a cultura, i per això insistim a veure si en els

pròxims exercicis es poden crear aquests pressuposts

participatius que realment puguin permetre d’alguna manera

aquesta participació del món de la cultura i també crear un

dibuix amb el conjunt del sector cultura. No serà possible en

aquesta legislatura.

I sí que m’ha agradat moltíssim una paraula que vostè ha

emprat abans, i és conflicte, que de qualque manera la cultura

ha d’entrar en conflicte amb el poder. Va entrar en conflicte

amb el poder del Partit Popular, però ha d’entrar en conflicte

amb tots els poders, i esper que també aquesta conselleria

fomenti el conflicte, no els conflictes que es van crear, sinó

també el conflicte que provoca sempre la creació.

Parlàvem..., parlava també el Sr. Negueruela abans de

Goytisolo, i deia algunes paraules seves; de Salvador Allende,

dos dels meus admirats referents, i jo volia afegir també

algunes paraules de Blai Bonet, un altre admiradíssim creador

d’aquesta terra, i deia que allò revolucionari és adonar-se que

cada persona té la possibilitat de convertir-se en un home nou,

en una dona nova; jo diria que allò revolucionari seria adonar-

se que aquest govern s’adonàs que la Conselleria de Cultura

també pot convertir-se en una nova conselleria, i l’animo i

tendrà tot el meu suport per convèncer el Govern en què vostè

participa perquè així sigui.

Quant a les esmenes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jarabo, hauria d’anar acabant.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí. Quant a les esmenes simplement vull comentar que, bé,

no acceptarem les esmenes; alguna ens ha creat qualque dubte,

i consideram que hem d’apostar i que hem de confiar en la

conselleria, en la consellera i en el seu equip, que hauran de fer

malabarismes, que també són cultura, i per tant també voldria

acabar recordant Blai Bonet i dos versos, en què deia “voldria

que el meu art fos art de font,/ satisfacció de set amb melodia”.

A veure si aquesta conselleria es converteix en un brollador i ja

mirarem si tornam a ballar amb la música dels Beach Boys,

com recordava vostè abans, amb aquestes Good vibrations. Per

tant, consellera, ànim i good vibrations.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margalida Capellà, del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Hola altra vegada. Sra. Consellera, diputades, diputats, Sr.

Gómez, a vostè que li ha pegat per parlar de MÉS per Menorca

i del Sr. Nel Martí, estava vostè molt amagat, en aquest debat

de pressuposts, una mica tan amagat com el tenen durant

aquests sis mesos. No sé si això és bo o és dolent, però, bé, li

agraesc que hagi vengut aquí a parlar de..., bé, del que em

pareix que realment li interessa d’aquesta conselleria, que és

IB3. A mi m’interessa IB3 però també tot el que fa referència
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a cultura, a participació i a transparència, i és d’això que volia

parlar avui aquí. 

Som aquí per fer un debat que ja hem fet en comissió, i ja

saben que des de MÉS no donarem suport a cap de les esmenes

presentades al pressupost d’aquesta conselleria i ja els he

explicat els motius en comissió; per tant avui els volia parlar de

dues coses. En primer lloc els volia parlar breument de la

Conselleria de Cultura, Participació i Transparència. Vegem,

en primer lloc, el Partit Popular i Ciutadans han presentat

esmenes per augmentar el pressupost tant de Serveis Socials

com de Salut amb l’afectació d’un total de 6 milions d’aquesta

conselleria, amb l’afectació en concret de cultura, política

lingüística, transparència i qualitat. En segon lloc, dins les

esmenes a la mateixa conselleria de Participació, Transparència

i Cultura, el Grup Parlamentari Popular presenta esmenes per

augmentar la partida d’esports en més de 800 milions llevant de

medi ambient -Sr. Company, vigili el que fan els seus

companys, perquè li lleven també els doblers-, política

lingüística i cultura. Si acceptàssim les seves esmenes al

pressupost la política lingüística d’aquesta conselleria, que és

de 2.828.000 euros, queda a zero, zero, que és el pressupost

que el Partit Popular destinava el 2015 dins la Conselleria

d’Educació, Universitat i Cultura. És evident, és evident quines

són les seves prioritats, no només les del Partit Popular sinó

també les de Ciutadans. És evident també que aquest pressupost

és ideològic, altament ideològic; alerta, és explosiu, altament

ideològic, perquè efectivament volem fer política lingüística,

volem fer política cultural; però, alerta, no fer una política

també és ideologia, apuntin-ho; no fer política lingüística, no

tenir política de joventut, no tenir Conselleria de Cultura i sí de

Turisme, no fer programes d’educació sexual, no exhumar les

fosses comunes, això és també fer ideologia, la seva ideologia,

i ara són a l’oposició.

(Alguns aplaudiments)

És la seva ideologia, i per això no els acceptam cap esmena,

perquè en aquests moments vostès no governen i perquè jo no

vull que vostès tornin a tocar una altra vegada ni l’educació, ni

la llengua, ni la cultura d’aquesta comunitat.

I ara volia parlar de cultura. Ja els vaig dir en comissió que

vostès crec que tenen un problema; em perdonaran, però algú

ho havia de dir; s’ho haurien de fer mirar, perquè vostès han

governat i poden tornar a governar, almanco a Espanya, i la

cultura amb vostès no sé si dir que és un drama, una comèdia

o una tragicomèdia, i ja el Sr. Jarabo ha esmentat aquesta

factura de l’Institut d’Estudis Baleàrics. Jo a vostès no els diré

incultes ni els diré corruptes ni els diré immorals; jo crec que

aquests estereotips, com deia el Sr. Marí, ens fan mal a tots,

però és evident que amb vostès la cultura és una, és una política

que no compartim, i que dins el seu partit hi ha persones que

han practicat la corrupció, de la mateixa manera que, bé, no és

un tema de persones sinó que és un tema de pràctiques i

d’actituds que es poden canviar, les actituds es canvien, és igual

que el masclisme, d’acord?, molt bé. 

Vegem aquests tres punts pels quals els dic que la cultura

amb vostès és un drama. 21% d’IVA cultural; el Sr. Company

avui ens deia que els pagesos també mengen, els pagesos també

viuen...; escoltin, els artistes també viuen, i mengen, i jo crec

que sobreviuen, sobreviuen, amb vostès, perquè amb la

polítiques culturals que han fet vostès han matat el sector, han

matat la demanda, han ofegat les empreses culturals. La cultura

també mou l’economia i vostès ho saben, vostès van al teatre,

o no?; bé, idò, sabien vostès que a Balears es venen més

entrades de teatre que de futbol?, perquè el futbol està més

subvencionat que el teatre, i el teatre és un motor. Els anim que

si vostès governen qualque vegada més s’endinsin en aquesta

política econòmica amb la cultura. La cultura també és

educació, i nosaltres des de MÉS per Mallorca fa temps que

deim que sense cultura, sense polítiques culturals, estam

condemnant els nostres fills i els seus, tots, a ser cambrers

explotats en hotels de luxe. Per això hi ha d’haver política

cultural. 

Què han fet vostès quan governen amb la cultura? Posaré

l’exemple de l’Institut d’Estudis Baleàrics, perquè és el que ha

estat sortint més. A l’Institut d’Estudis Baleàrics varen gastar

euros a poalades; en què?, posarem exemples: exposicions de

200.000 euros, comissariats de 18.000 euros sense concurs i

sense convocatòria, 18.000 euros en una subvenció a la COPE

per tres programes de ràdio en relació amb l’any de l’arxiduc,

un itinerari cultural Madrid-Trujillo en taxi per 700 euros,

després les factures a part del menjar. Això són les dietes de

desplaçament que vostès critiquen tant en el pressupost

d’aquesta conselleria? I per rematar, una conferència sobre

Ramon Llull a càrrec de la gran lulAlista Isabel San Sebastián

per 2.400 euros.

(Alguns aplaudiments)

Això és la política cultural que s’ha fet fins ara aquí, i

nosaltres ho volem canviar.

On era el Partit Popular, Sr. Gómez, quan s’havia de vetllar

pel bon ús dels recursos públics? No ho ha dit, vostè, que

vostès com a diputats han de vetllar perquè s’usin bé aquests

recursos públics? Bé, vostès ara ho faran des de l’oposició,

però quan estaven en el govern hagués estat bé que s’hi

haguessin fixat una miqueta. Han fet vostès una política cultural

-i disculpin que ho digui, però és que són les evidències- una

política cultural de terra cremada, per on trepitgen vostès no hi

creix la cultura, senyors, i això ho hem de canviar. Ara estan

presentant esmenes per retallar els miserables 12 milions que

té la Direcció General de Cultura, 12 milions, no anam enlloc,

però és el que hi ha. De què retallen?; 1.150.000 euros de

l’Institut d’Estudis de Baleàrics, d’un pressupost de 2,5

milions, ho dediquen a Salut; 550.000 euros que lleven a la

Simfònica, què els ha fet la Simfònica?, què els ha fet?, idò

també, fora; i fins i tot 100.000 de l’Institut d’Estudis Baleàrics

també per a les grapes de la Fundació Kovacs. Bé...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Per millorar biblioteques municipals que s’han encarregat

de privatitzar i de tancar, 20 biblioteques municipals tancades

i ara volen millorar-les -perfecte-, lleven 200.000 euros de les

partides d’estudis i treballs tècnics. Sr. Gómez, vostè és el que

deia: “em diran que aquests estudis els podria fer funcionariat

de la casa”, no és ver?, això és el que havia comentat; però quin

funcionariat?, quin personal?, però si han desmantellat els

centres que havien de fer aquests estudis, ara volen



1126 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / fascicle 4 / 22 de desembre de 2015 

 

desmantellar la conselleria. Idò no, aquesta conselleria continua

amb pressupost ajustat i millorable, i saben per què?, mirin,

vostè, Sr. Gómez, ha arribat a la conclusió que l’existència

d’aquesta conselleria és contrària a l’interès general. Jo,

després de la seva intervenció, crec que és més necessària que

mai. 

Dit això, sin acritud, sin acritud, bon Nadal...

(Algunes rialles)

...any nou, esper que tenguem tots un any nou i una cultura

nova. Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells, del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vostè, Sr. Gómez, ha

considerat la intervenció de la conselleria impròpia d’aquest ple

i pròpia d’una comissió. Jo també li vull dir sin acritud, sin

acritud, que a mi la seva intervenció, com una intervenció de

debat a la totalitat i a la globalitat dels pressupostos, m’ha

sorprès molt, i també l’he trobada molt pròpia d’una comissió,

molt pròpia d’una comissió però, diguem, pel detall en què ha

entrat en alguns punts, però molt justeta perquè, és clar, s’ha

fixat en alguns detalls..., bé, que reflecteixen molt poc la

globalitat el pressupost. Jo al Sr. Tadeo, que en comissió va

defensar les seves esmenes, li vaig dir que em semblava que

només li preocupaven la televisió i els esports, jo deia,

parafrasejant, pa i circ; la televisió i els esports podríem dir que

el paradigma és circ i circ. 

Ara, després de sentir-lo a vostè, penso que encara hem

empitjorat, ja no és la televisió i els esports, ara li interessen la

televisió i les revistes del cor, les xafarderies, perquè

bàsicament en la seva intervenció ens ha vingut aquí a parlar no

de política sinó de xafarderies, del famós tema de la quota, la

quota, això per comentar en el bar, per criticar, o a la seu del

partit, per criticar com de malament ho fa el govern està molt

bé, però en això de la quota, a veure, en què quedam?, perquè

vostès de tant en tant ens diuen que som el mateix, MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca som el mateix, “són el mateix,

com és que tenen dos grups si són el mateix?”, i després ens

diuen que, en canvi, tenim dret a una quota en el Govern.

Aleshores en què quedam?, si som el mateix, tenim dret a

quota.

Miri, jo li ho explicaré, jo li ho explicaré: en aquest..., hi ha

tres grups que donen suport al Govern, el PSIB, MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca, i és normal que donem suport al

Govern i que estem dins el Govern, Sra. Sandra Fernández. I,

lògicament, quan hi ha diverses formacions que són a un

govern, totes tenen una quota dins aquell govern, amb això em

sembla que no li descobreixo res.

Nosaltres, MÉS per Menorca, som una força política

independent, el que nosaltres defensam aquí es decideix a

Menorca, no es decideix ni a Palma ni es decideix a Madrid,

això, pel que veig, a vostès els molesta molt, els molesta molt,

però això és així; i, com a formació independent que dóna

suport al Govern, aspirem a governar des de la conselleria o des

de les direccions generals que pactem amb els nostres socis de

govern.

Vostè lliga, sembla, la prova, la prova de la quota, i perdoni

que m’estengui tant en aquest tema, però, com que bàsicament

és el tema que vostè ha tocat o un dels temes que vostè ha tocat,

la prova és la composició de la conselleria, perquè vostès la

troben molt rara aquesta conselleria, la troben molt rara i per

tant només li troben una explicació, que és que ha de respondre

a una quota; quan, si fos per tenir quota, escolti, podríem haver

tingut qualsevol de les altres deu conselleries, per tant no té cap

mena de relació la composició de la conselleria amb el fet de

tenir quota o no tenir quota.

Jo entenc que per a vostès és molt exòtic que haguem volgut

recuperar una conselleria de cultura, perquè això, bàsicament,

és l’operació que hem fet, recuperar una conselleria de cultura,

a vostès això els sembla exòtic. I encara els sembla més exòtic

que haguem volgut posar aquí la participació i la transparència,

clar, vostès, com que no hi troben cap explicació en açò, han de

trobar..., han de fer una hipòtesi i van amb el tema de la quota.

Miri, la participació, els ho explicaré, sembla que potser per

a vostè no és important la participació, doncs li explicaré per

què per a nosaltres sí que és important. Nosaltres hem volgut

posar aquesta paraula al capdavant d’aquesta conselleria perquè

creiem que l’empoderament de la societat és una de les

necessitats més importants a les quals nosaltres hem de fer front

en un exercici de regeneració democràtica. Vostès tenen un

costum d’un funcionament molt piramidal, molt jeràrquic, bé,

és una manera d’empobrir el potencial de la societat, abans el

Sr. Morrás feia referència a manar obeint, no?, doncs una mica

el tema de la participació va per aquí.

Obrim els canals, obrim les vies perquè des de les entitats

es puguin fer propostes, es pugui criticar el Govern també, ja

saben que jo moltes vegades els poso comparacions de l’àmbit

de l’empresa, perquè jo vinc d’aquest àmbit, per a una empresa

una crítica és un tresor, una crítica d’un client és un tresor,

doncs el nostre Govern, en aquest sentit, no té por de les

crítiques i recuperem entitats de participació, com poden ser el

Consell de la Joventut, el Consell Econòmic i Social, doncs

perquè els agents socials ens diguin el que no troben bé i ens

ajudin a fer-ho millor. En això és el que creiem i per això hem

fet això que a vostès els sembla tan exòtic i tan inexplicable,

que en aquesta conselleria hi hagi també la participació.

I pel que fa a la transparència què li he de dir? Escolti,

vostès saben que hi ha una alarma social en aquest tema, alarma

social que no cal que els digui qui l’ha creada i qui és el

principal responsable i, per tant, nosaltres també hem volgut

dedicar aquesta conselleria al tema de la transparència.

I efectivament, també la cultura, també la cultura que és on

he començat i que és el que justifica l’existència d’aquesta

conselleria. Jo la veritat és que li he de dir, Sr. Jarabo, que
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m’ha emocionat, m’ha emocionat sentir-lo citar Blai Bonet i

trobo que és un... -potser és lleig posar-lo com a exemple-, però

realment algunes vegades algunes intervencions del seu grup,

relatives a la llengua i a la cultura els he de dir que

m’emocionen perquè és fantàstic veure com gent que prové de

fora del nostre àmbit lingüística ha estat capaç de fer-lo seu, de

deixar-se seduir i de reivindicar-lo, i és una lliçó per a d’altres,

que no li donen cap mena d’importància a aquest llegat i que,

probablement, en alguns casos, no sàpiguen ni qui és Blai

Bonet.

Però, perquè la cultura és Blai Bonet, és l’alta cultura, però

també són coses més bàsiques, com la xarxa de biblioteques, i

vostès, que fan esmenes demanant-nos obertura de

biblioteques, van tancar 20 biblioteques durant el seu mandat,

les biblioteques, la cultura popular, posar la cultura a l’abast de

la ciutadania també forma part d’aquesta política cultural.

Dir-li que..., i també sense acritud, sense acritud, que m’ha

semblat molt revelador la revelació que ens ha fet de per què hi

havia una partida dedicada a estudis i programes, i ha dit: “esto

lo hacen para dar contratos a dedo”. Això ho feia vostè, quan

era conseller? Vostè no ho feia. Bé, doncs ara vaig al tema del

judici moral, si vostè no ho feia tampoc no té perquè pensar

que nosaltres ho fem; de totes maneres és molt revelador que

ens hagi explicat que aquests doblers serveixen per a això.

(Alguns aplaudiments)

I no m’estendré amb les miserietes que ja han sortit de amb

què es gastaven els diners de lliure disposició a l’Institut

d’Estudis Baleàrics, perquè ja s’hi ha fet referència.

En definitiva, veig que el Sr. Melià s’enfada perquè no entri

en el fons del pressupost, no? -m’ha semblat, eh, m’ha sembla

que vostè..., ah!, no ho sé-...d’acord.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, ho dic perquè jo realment em pensava que parlaríem de

política i vostè, a part d’aquests temes que he tractat, vostè ens

ha parlat de càrrecs, escolti, no ens avorreixi més amb aquest

tema, perquè una vegada han interpelAlat, no ho sé, un parell de

vegades, el Sr. Marc Pons sobre aquest tema i ell els va

explicar perfectament amb tots els números; vull dir, aquest

govern gasta menys en alts càrrecs que vostès i per tant ara no

em vingui aquí a cercar si aquesta conselleria, doncs clar, una

conselleria nova, doncs evidentment té alts càrrecs que, a més

a més, diria que són els que tenen..., i ara ho dic aquí, ja que

són aquí a aquestes hores, els que tenen més mèrit del Govern,

perquè han hagut de començar a dur a terme totes les seves

tasques sense tenir un equip, perquè aquesta conselleria,

efectivament, és de nova creació, i per tant bé..., vull dir, és un

tema que ja n’hem parlat moltes vegades i per això jo li he dit

que no em semblava propi d’aquest debat que vostè ens vingués

a parlar del tema d’alts càrrecs.

I pel que fa al capítol 2, que ha estat l’altre tema que ha

tocat, ha parlat de la quota, ha parlat dels càrrecs, ha parlat del

capítol 2, com pot veure li contest tot, vostè ha de saber, i si no

ho sap li explico jo, que hi havia moltes despeses d’inversions

en el pressupost dels àmbits que ara són dintre d’aquesta

conselleria que realment no tenien la naturalesa d’inversió i que

els hem passat al capítol 2, aquesta és simplement l’explicació

de per què ha crescut tant aquest capítol 2; parlam de despeses

que eren despesa corrent, vinculades a infraestructures: Arxiu

General, Museu de Mallorca, Arxiu de Mallorca, Biblioteca de

Palma, entre d’altres. Per tant, no cerqui fantasmes on no n’hi

ha, aquest és el motiu d’aquest increment del capítol 2.

I per acabar, i ja que vostè no s’ha cansat..., és a dir, ha

parlat de tots aquests temes que jo li he rebatut i no s’ha cansat

a justificar les seves esmenes, em permetrà que jo no em cansi

a justificar la seva improcedència.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur, del Grup Parlamentari

Mixt, Gent per Formentera PSOE.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bé, la meva darrera intervenció i no

vull sucumbir a aquestes ganes que tenim de belAligerància,

perquè, com els dic, som a punt de celebrar la nit de Nadal tots

nosaltres i anam a fer-ho amb concòrdia i amb bona sintonia, a

ser possible. En tot cas, Sr. Gómez, permeti que li digui una

cosa, igual que la fàbrica de PNL vostès han fet un gran esforç

de posar en marxa la fàbrica d’esmenes, i no ho entenc, perquè

si no creu en aquesta conselleria, no entenc perquè s’han pres

tantes molèsties per presentar tantes esmenes. Per tant, bé,...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... però vostè tendrà les seves raons, supòs que volia justificar

la seva feina, però, en tot cas, no té cap tipus de consistència.

Per altra banda, dir-los també que no donarem suport,

Formentera no donarà suport a les seves esmenes, i no, i ja li

dic, no perquè no estiguin moltes d’elles ben justificades,

perquè clar que m’agradaria que hi hagués més ajuts a l’esport,

més ajuts a l’esport base, més ajuts a la tecnificació, més ajuts

a la construcció de centres esportius, més ajuts a la participació

ciutadana, més ajuts als consells, més ajuts als ajuntaments,

més ajuts, més ajuts, més ajuts, i clar que m’agradaria, tots

aquests ajuts que vostès no ens han donat en quatre anys, clar

que m’agradaria tenir-los, clar que els ho votaria, però no ho

puc fer i no ho puc fer per responsabilitat.

Però li explicaré el cas concret un a un. Un que crida molt

l’atenció, i en aquest ja li dic que no ho puc fer, però perquè no

hi estic en cap dels casos; és a dir, ajuts al Museu Militar de

Menorca; home!, jo ja li dic, 10.000 euros a cap museu militar,

però ni al de Menorca, ni al d’Eivissa, ni al de Conca, és a dir,

Formentera no donarà suport a destinar cap partida a cap museu

militar. Però bé, vostès són lliures de demanar-ho...

(Remor de veus)



1128 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / fascicle 4 / 22 de desembre de 2015 

 

... si creuen que això és una necessitat social i una necessitat

cultural, tenim un concepte molt diferent, però bé.

Després...

(Remor de veus)

Bé, deixi’m parlar, per favor, Sra. Mercadal no s’enfadi què

he vengut de bon rotllo, no s’enfadi. Per tant, no donar suport

a esmenes a cap museu militar, per això hi ha l’Armada i la

Casa Reial i que ho paguin ells.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Després, han presentat esmenes per a esdeveniments

esportius desestacionalitzadors. Quan jo veig esdeveniment

esportiu desestacionalitzador, el que entenc és que volen fer

esdeveniments que contribueixin a desestacionalitzar l’activitat

turística i per tant no entenc per què ho posen aquí i no ho

demanen al pressupost de turisme, que per això hi ha l’Agència

de Turisme Balear i sí que fa feines i té mesures i projectes per

desestacionalitzar. Per tant, no té ni cap ni peus, o ni cap ni

centener, com diríem a Formentera.

Després, accions que pertoca fer a l’Institut d’Estudis

Baleàrics i que ja té un pressupost per fer-ho i que, a més, és

lleugerament superior o substancialment superior, segons com

es miri, a l’any passat, i per tant entenc que ho faran i ho faran

amb el criteri i en base també a les accions que cadascuna de

les illes li vagi demanant, com és lògic i normal.

Després ens demanen també partides per altres accions de

promoció cultural. Bé, jo crec que la majoria de programes, la

majoria de mesures que vostès demanen, excepte la del museu

militar, ja estan previstes d’alguna manera i es faran en la

mesura del possible.

I ja els ho dic, i li dic també a la Sra. Camps, no m’agrada

el seu pressupost, no m’agrada, però per responsabilitat li

donaré suport i crec que m’agradaria tenir moltes més accions,

moltes més partides per fer més accions de les que vostès

demanen, però, ara per ara, no és possible. I saben en part per

què no és possible? Perquè aquest govern avui, d’aquí a una

estona, haurà d’aprovar un pressupost que preveu més de

300.000 euros a crear una oficina de transparència dins aquest

parlament. I crear una oficina de transparència dins aquest

parlament és una anomalia, és una anomalia, una cosa és creure

en la transparència i practicar-la, i si tothom quan tocava

l’hagués practicada com toca avui no s’haurien destinat més de

300.000 euros a una oficina de transparència, però sí, l’haurem

d’aprovar i són 300.000 euros que no aniran ni a l’esport base,

ni a la tecnificació, ni a les activitats culturals, ni a las

subvencions als ajuntaments, ni a més biblioteques.

Per tant, no posin cares baixes, vostès tenen gran part de

responsabilitat que una anomalia, com una oficina de

transparència, avui s’hagi d’aprovar en aquest pressupost. I

també a contracor, i també a contracor, perquè no hauria

d’existir. I saben per què no hauria d’existir? Perquè si tothom

hagués fet la feina que li pertoca, com li pertoca i amb

l’honorabilitat i responsabilitat que li pertoca, no caldria una

oficina de transparència, ni aquí ni a Pequín, però sí, aprovarem

una oficina de transparència.

I ja acab, les esmenes d’El Pi, Sra. Sureda, Sr. Font, Sr.

Melià, que saben que els tenc molta estima, i ho dic, els tenc

molta estima, em cauen molt bé, ja ho saben...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... ja, ja, però els ho he de dir, si em cauen bé què volen que els

faci! A veure, demanen partida per a una pista d’atletisme a

Capdepera, fantàstic, no qüestion com es troba la pista

d’atletisme de Capdepera, però clar, a Formentera, per posar un

cas que conec de primera mà, aquest estiu passat s’ha fet una

reforma de la gespa del camp de futbol, s’ha reposat la gespa

del camp de futbol i això ha suposat una despesa

d’aproximadament 200.000 euros i l’hem pagada nosaltres,

l’hem pagada nosaltres. Per tant, jo entenc que demanar-li a la

Conselleria de Cultura, amb la situació d’ofegament que

presenta, perdó, a la Conselleria de Cultura i Esports i

Transparència i Participació, etc., demanar-li un esforç per

reparar totes les pistes d’atletisme municipals i totes les

instalAlacions esportives municipals, no em sembla massa

coherent. De totes formes, no tenc dubte que la Sra. Camps, si

tengués un pressupost ufanós, com a tots ens agradaria, com

tots voldríem, probablement els ho pagaria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, ha d’anar acabant, per favor.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Acab, acab, gràcies, presidenta. Després, instalAlacions

esportives a Llucmajor. Ídem que en el cas de Capdepera i que

el cas de qualsevol altre municipi.

I ajuts a teatres públics, sí, estic totalment d’acord que és

una necessitat, la compartesc absolutament i, com ja ha explicat

la consellera, té previst fer aquesta actuació dins el seu

pressupost en la mesura que li sigui possible.

Per tant, Sra. Camps, ànim, força, ritme també, com he dit

abans, ritme i, sobretot, que no decaigui l’ànim, perquè entre

tots, entre tots els que som aquí, com a mínim d’aquí cap allà,

començant sobretot del Sr. Melià cap allà, estic segura que

contribuirem que vostè l’any que ve tengui un pressupost digne,

decent i del qual pugui estar ben orgullosa.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Elena Baquero, del Grup Parlamentari

Socialista.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bona nit. Els meus companys d’allà, del galliner del PSIB,

hem decidit que això és una cambra de tortura del PP, són

vostès masoquistes, els han donat una d’estopa i no es cansen,

no ens cansen...
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(Algunes rialles i remor de veus)

..., és que no ho entenc, ja deixi-ho fer, ja deixi-ho fer, ...

(Remor de veus)

... ja, jo intentaré, intentaré, ... com tot ja els han donat prou

ideologia, intentaré centrar-me en les esmenes que no ha

defensat, Sr. Gómez. No ho sé, m’agradaria parlar d’ineficàcia

en els recursos...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

..., els quinze... -em deixa parlar, senyor ben educat? Em deixa

parlar? No.

(Remor de veus i algunes rialles)

Bé, ai la cultura que és necessària!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Ineficàcia en els recursos, els 15 milions d’euros en

indemnitzacions dels quals ens parlava la consellera aquest

matí, això és eficàcia en els recursos públics? 15 milions en

indemnitzacions, quina eficàcia!

També ens diuen la despesa corrent, bé, ja els ho han dit, és

veritat, els en han dit algunes, jo els dic que la despesa corrent

s’obliden que aquí dintre hi ha les instalAlacions esportives, el

Palma Arena, el velòdrom, s’han oblidat, no, Sr. Gómez?

De l’índex del nostre interès pel sector audiovisual. El 21%

d’IVA representa el seu interès per al sector individual,

audiovisual? D’acord.

Parlava també d’una partida de la comunicació de la

consellera. Vostès saben que del 2014 al 2015 es va

incrementar la partida de comunicació del Sr. Bauzá en 1 milió

d’euros; què rar!, el 2015, què rar, no? Suposo que entenen per

què és rar, no, Sra. Prohens? Rar.

(Remor de veus)

Bé, si vol...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Baquero, vostè no es pot dirigir a cap diputat o

diputada en concret. Per favor continuï.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Perdoni, perdoni! Ells a mi sí, no?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Bé, les esmenes del Grup Mixt... -ja em deixaran parlar, per

favor!

Les esmenes del Grup Mixt ja els ha contestat la consellera.

La del cinema ja li ha dit que ja ens agradaria a nosaltres tenir

més diners, però és el que tenim, tenim 9.000 milions de deute

que hem de pagar, nosaltres també l’hem de pagar aquest deute,

vostès van haver de pagar els nostres, ara nosaltres haurem de

pagar el seu, no? Tal vegada si no el tenguéssim podríem fer

totes aquestes coses i la Conselleria de Cultura es trobaria molt

millor del que es troba ara.

En relació amb les esmenes d’El Pi, les instalAlacions

esportives de Llucmajor i les pistes esportives de Capdepera,

ja li vaig dir en comissió: aquestes i moltes altres, s’ha de fer un

pla d’instalAlacions esportives i intentarem prioritzar, s’intentarà

prioritzar des del Govern quines són les més necessàries.

La dels teatres independents, la conselleria ha habilitat una

partida de 15.000 euros, és poquíssim, ho sabem, però què hi

farem! La consellera ja ho sap que és poquíssim, més mal que

a ella crec que no li fa a ningú.

Ara passem a les esmenes del PP, a la totalitat, és tan

curiós, diuen que no respon a les necessitats d’aquesta

comunitat, suposo que perquè no tenen cap interès que existeixi

aquesta conselleria, m’imagino, es queden tan amples, clar,

evidentment no n’hi ha prou, a tots ens agradaria que hi hagués

molts més diners, però és que no hi són i segons la ideologia

d’aquest govern, són els millors pressuposts que podem tenir,

segons la ideologia, ja ho ha dit, és perillós, no, Sra. Capellà,

la ideologia és molt perillosa, aquí, la nostra, la seva no.

Bé, aquesta darrera legislatura, amb els pressuposts més o

menys iguals sí que..., per suposat sense política lingüística, sí

que en aquells moments sí que n’hi havia prou, ara no. Els deia

el conseller, el Martí March, ahir, que a vostès..., que a ell li

agradava la política, a vostès no els agrada la política, els

agrada el joc polític, els agraden els jocs aquests que ens fan

aquí amb totes aquestes esmenes, que són de vergonya, perquè

sembla que no recordin el que han fet vostès aquests quatre

anys!; bé, doncs, a nosaltres no ens agraden i no tenim ganes de

perdre més el temps.

Jo sí que em referiré a les esmenes que fan: augment a

entitats juvenils i per a joventut, suposo que se’n recorden que

el 2011 van eliminar les esmenes a aquestes entitats; ara aquest

govern les ha recuperat, hi ha una partida de 156.030 euros per

a instalAlacions esportives.

La millora de biblioteques, mira, soc la regidora d’Educació

i de Cultura d’un poble petit, m’he cansat de cridar al Sr.

Tadeo, ens hem cansat tots els ajuntaments per demanar

colAlaboració i ajuda...

(Remor de veus)

... a la consellera, a la consellera Maruja Baillo, ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Bé, no s’enfadi, no s’enfadi. Bé, deixem-ho, bé.

(Remor de veus)

La seva resposta, la seva resposta és que això era feina

nostra, que vostès ja en tenien prou, que érem nosaltres, els
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ajuntaments, que havíem d’anar fent i que vostès feien conta

contes, aquesta era la promoció a la lectura que feien vostès.

Millores a escoles de música, s’han equivocat de

conselleria, parlin amb el conseller, de totes maneres en el

darrer govern les ajudes a les escoles de música eren

insultants..

(Remor de veus)

Al Teatre del Born, mitjançant l’Institut d’Estudis Baleàrics

es va habilitar una partida de 100.000 euros durant quatre anys

i és competència del consell, però bé, el Govern també paga. A

Ca n’Oliver, aquest govern ja està ajudant el consell i

l’ajuntament per parlar amb el Ministeri de Cultura perquè són

ells els competents, però nosaltres...no tenim aquesta

competència, però sí que en som responsables. Jo me’n recordo

de la consellera d’Educació i de Cultura, bé, de Cultura del

Consell Insular de Menorca que quan li demanàvem coses

sempre ens deia que no era competent, clar que no ho era, era

una incompetent, i nosaltres li dèiem que no seria competent,

però n’era responsable.

Infraestructures culturals, ja li vaig dir que infraestructures

culturals, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, es podrien

haver evitat tots aquests papers i posar-ho en un, bé, aquesta

conselleria ja s’ha posat en contacte amb els consells i

ajuntaments per anar plegats a parlar amb el ministeri i que

s’augmentin les partides per a infraestructures culturals.

A foment d’activitats culturals i creació d’itineraris

culturals, aquí sí que m’entra l’atac de riure perquè quan

trucàvem al consell per demanar ajuda per a totes les activitats

que fèiem els ajuntaments, alguns, bé, és que ens deien que...

el mateix que en les biblioteques i el mateix que en qualsevol

activitat cultural que féssim, que ens n’ocupéssim nosaltres que

vostès no estaven per a aquestes coses, ens ho deien sempre, no

ens varen ajudar mai a organitzar cap activitat cultural. De totes

maneres, aquesta creació d’itineraris culturals, aquest matí el

Sr. Biel Barceló ja els ha dit que dintre de Turisme ja s’havien

habilitat diners per promocionar la nostra cultura. El Govern a

través de l’IEB també té previst 1 milió d’euros per a aquests

conceptes, 1 milió d’euros per a aquests conceptes, part de

turisme, veuen que les dues conselleries estan treballant

plegades.

Pla autonòmic d’instalAlacions esportives, ja hem dit, li

dèiem a la Sra. Sureda que s’elaborarà el cens per prioritzar les

actuacions. Esdeveniments esportius desestacionalitzadors, la

Sra. Tur ja els ha contestat, de totes maneres hi ha una partida

de 29.500 euros, a part de Turisme que té partida per a grans

esdeveniments culturals. 

Esport base, ara se’n recorden de l’esport base, mare meva!,

s’han de tenir nassos, bé, de totes maneres hi ha una partida de

100.000 euros.

Convenis amb ajuntaments per a participació ciutadana,

deixin fer a aquesta consellera participació autonòmica, ja

colAlaborarà amb els ajuntaments i els consells per ajudar-los,

però deixin fer a aquesta conselleria la part autonòmica...

I ara, a les partides que afecten per fer totes aquestes coses

ens trobem la partida estrella d’aquests dos dies, la que m’ha

fet moltíssima gràcia aquest matí és la consellera de Serveis

Socials, que la partida de deute públic era per emmarcar,

podríem fer un collage i tenir-ho, no sé, als nostres despatxos

per veure tot això perquè és que és la pera, que vostès..., però

bé ja els han donat tanta estopa en aquest tema que jo passo.

(Algunes rialles)

Afecten a la Direcció General de Cultura les partides

referides a política lingüística i planificació i normalització

lingüística, també els han donat bastant estopa, sí. 

Ja ens han dit que no s’ha de fer política lingüística, és una

pèrdua de temps, el català no cal que l’estudiïn, a mi el que

m’agradaria saber és si a vostès els interessa..., tampoc no

creuen que la Real Academia de la Lengua Española és útil,

també estan en contra d’aquesta o de l’Institut Cervantes,

tampoc no els agrada, en aquesta tampoc no ens hem de gastar

els diners?, no ho sé, no ho sé, tal vegada d’aquesta no, de la

catalana sí, però d’aquesta segurament no.

També afecten, com ha dit la Sra. Capellà prou bé, la

Direcció General de Participació i Transparència, 304... 43.000

euros, si ja n’hi ha poc, imaginin si li treuen això.

 Al poliesportiu Prínceps d’Espanya, per una altra banda,

volen infraestructures esportives, però aquí li treuen, li treuen

a la Biblioteca de Palma i donen 10.000 euros al Teatre

Principal de Maó, deuen estar contents els de la Biblioteca de

Palma.

A l’Arxiu Regne de Mallorca també li treuen 10.000

euros..., en això són bastants coherents i nosaltres també perquè

sempre des d’aquest grup i des de MÉS, crec, demanàvem més

augment de pressupost per a l’arxiu i nosaltres augmentem, la

conselleria augmenta 220.000 euros, i vostès n’hi treuen

10.000, bé.

Ja per acabar, el de les altres conselleries, que es passen...,

s’han passat els dies dient que són del tot insuficients i treuen

a Territori, a Ports, no sé a qui sentíem, ja no me’n recordo,

treuen a Ports, és que és..., si ho estaven dient, és que és

miserable, sentíem abans el Sr. Boned parlant del manteniment

dels ports i dient que era una pena, idò vostès també els hi

treuen, a Transports que també deien vostès que és del tot

insuficient també, 25.000 euros menys, a Medi Ambient, a

Recursos Hídrics, tan malament com estem ja... bé...

El Sr. Company ens dia que no n’hi havia prou, que era del

tot insuficient i després treuen això...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Baquero, hauria d’anar acabant.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Ara acabo. I d’Educació també..., vostè tampoc no se’n

lliura, conseller, 200.000 euros d’estudis, es veu que els estudis

a aquesta gent no els agraden gens, ja ens ho han dit. Bé, sí,
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estudiïn una mica més i tal vegada així saben per què és

necessària la cultura.

Adiós, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Gómez del Grup Parlamentari

Popular.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores

diputados, Sra. Consellera, mi crítica, igual no me he expresado

bien, no era porque usted trajera el discurso escrito, era porque

no me había contestado a las cuestiones que le había planteado

y estábamos en un discurso a la totalidad, es decir, estábamos

debatiendo el sentido político de esta conselleria. Yo en ningún

momento he querido criticar que usted trajera un discurso

escrito. Ahora, en cualquier caso lo que sí he manifestado es

que no me ha contestado a las cuestiones que yo le había

planteado.

Y ya sabemos, todos sabemos que es muy complicado hacer

un presupuesto y todos querríamos tener muchos más recursos

y eso lo entendemos y lo sabemos, pero lo que le he

manifestado es que la distribución presupuestaria de esta

conselleria dejaba mucho que desear porque, por ejemplo,

usted que ha manifestado su defensa del sector audiovisual

podría haber destinado recursos de otras partidas, de otras áreas

precisamente para reforzar estas áreas, a esto me refería.

En cuanto a los altos cargos, la referencia que ha hecho, no

son lo mismo los altos cargos necesarios para la estructura de

una conselleria que si las diferentes áreas están incorporadas en

otras consellerias, le he hecho referencia, usted solo en altos

cargos tiene 525.000 euros, por lo tanto considero que el gasto

y la estructura de altos cargos no es la misma.

En cuanto al Sr. Jarabo, mire, yo si ha habido una

legislatura en la que... ha habido más austeridad y se ha hecho

el uso de los recursos públicos más alejado de cualquier tipo de

abuso fue en la pasada legislatura, eso es una realidad. En

cualquier caso creo que usted incluso podría haber hecho una

enmienda a la totalidad, porque después de escucharle la podría

haber hecho perfectamente.

En cuanto a la Sra. Margalida Capellà, mire, yo no tengo la

sensación de estar escondido, he hecho preguntas

prácticamente casi cada semana y he defendido alguna

proposición no de ley, por lo tanto no tengo esta sensación.

Al Sr. Castells, parece que le ha molestado de verdad que

diga que esta conselleria es una conselleria cuota del grupo

MÉS por Menorca y parece que le ha ofendido que manifieste

que tiene un grupo propio cuando podría haber estado... cuando

pueden estar integrados en un solo grupo MÉS, pudiendo

defender lo mismo, pero lo que es cierto es que a los

ciudadanos, a todos los ciudadanos de Baleares nos costaría

menos dinero, pero parece que esto le ha ofendido

enormemente.

Usted ha hecho mucha referencia al tema de transparencia,

pues mire, precisamente esta conselleria si tiene esencia de ser

es la transparencia, pues desde que se está gobernando, que yo

sepa, no se está publicando la ejecución presupuestaria, por

ejemplo. Transparencia es cuando se formula alguna pregunta

por escrito que se conteste con transparencia y a lo que se

pregunta, ya hablaremos de ello, pero tenemos el tema de las

dietas, tenemos el tema de los canales 33 i 3/24, es decir,

tenemos las contestaciones escritas de lo que se ha contestado,

¿eso es transparencia?, lo veremos.

En cuanto a mi intervención, pues estamos debatiendo la

totalidad, es decir, estamos debatiendo el sentido político en

cuanto a la globalidad, hay bastantes enmiendas que hemos

hecho y no da tiempo a entrar en todas evidentemente, pero

creo que la defensa en la que más me he centrado es en la

defensa a la totalidad.

 A Sra. Silvia Tur, pues mire, el Museo Militar de Menorca

da la casualidad, usted va a votar a favor de estos presupuestos,

de esta sección 26, pues en el centro de coste 2201, en cultura,

hay una partida de 13.500 euros para el Consorcio Museo

Militar de Menorca, es decir, usted lo va a votar...

(Alguns aplaudiments)

Y le diré que el museo militar es patrimonio, es patrimonio,

está compuesto precisamente... forma parte de este consorcio.

El Gobierno, el Consell Insular de Menorca, el Ayuntamiento

de Mahón, el Ayuntamiento d’Es Castell y el Ministerio de

Defensa, Sra. Tur.

En cualquier caso y es que antes no he pensado en

comentarlo, les diré que las enmiendas que han presentado

otros grupos, al grupo Mixto, a Ciudadanos, votaremos a favor

la 9553 y la 9556, las votaremos a favor; en cuanto a las

enmiendas que ha presentado El Pi votaremos a favor de la

9022 y nos abstendremos en la 9024 y la 9023.

Y ya para finalizar, pues, comentarles que nosotros

seguimos pensando en que esta conselleria es una conselleria

innecesaria que solo responde a los intereses particulares del

Gobierno y no a los intereses de todos los ciudadanos y por lo

que estamos viendo ustedes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, debería ir acabando.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

...están retomando las políticas económicas del anterior pacte

de progrés, políticas que todos sabemos a dónde nos

condujeron. Por lo tanto, de seguir en este camino, de seguir en

esta senda, pues ya sabemos el próximo gobierno que entre la

situación económica con la que se va a encontrar.

Muchas gracias.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay del Grup Parlamentari

Mixt, Ciutadans.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No en faré ús, crec que tal com

està aquest debat el millor és acabar-lo el més prest possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Alberto Jarabo del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

EL SR. JARABO I VICENTE:

No, crec que tampoc no fa falta allargar innecessàriament

aquest debat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margalida Capellà del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

No faré ús de la paraula, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. D’acord amb l’article 75.4 del

Reglament li comunico que en lloc meu intervindrà el portaveu

del grup, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Té la paraula el Sr. Nel Martí.

(Remor de veus)

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sra. Presidenta. Em sap greu, però sí que vull intervenir. Sr.

Jarabo, no som de Podemos, no som de Podemos, però sí que

som del grup que vol i que pot canviar Menorca i que ho fa

amb vostès i amb el Partit Socialista i així ho farem per molt

que disgusti a la bancada del Partit Popular, de la dreta.

Jo no sé el Sr. Gómez quin problema té amb Menorca, la

veritat és que no el té, no, no, no sé quin problema té; no sé

quin problema té l’exdirector general d’IB3 amb Menorca,

supòs que el mateix que té el Partit Popular i el Partit Popular

de Menorca amb Menorca, que efectivament mai no va comptar

per a res, durant quatre anys mai no va comptar per a res. És

clar que són importants les quotes, quotes que influeixin i

efectivament durant quatre anys el Partit Popular de Menorca

no va tenir quota, perquè els seus menorquins eren titelles

mudes i cegues respecte del que passava a Menorca i així, així

ens va anar.

Quin problema té, Sr. Gómez, amb MÉS per Menorca? Deu

ser que no li agrada efectivament que MÉS per Menorca deixi

en evidència dia sí i dia també les misèries del Partit Popular o

que tengui la presidència del consell insular o que aturi,

juntament amb Podem i amb el Partit Socialista, les rotondes

destroyer que va dissenyar el Partit Popular o que acabarà amb

les mesures territorials, perquè ho farà, destructives del

paisatge, normes que no han generat ni generen activitat

econòmica, però que sí destrueixen el principal valor de la

nostra illa.

I aquest rebuig l’expressen d’una manera molt clara, jo diria

que quasi insultant, és a dir, un partit de Menorca, una coalició,

amb un NIF diferent, amb una composició diferent, amb una

assemblea diferent, que es presenta i sobiranament és elegida

amb tres diputats, em sap greu, amb tres diputats, a vostès ara

els comença a preocupar el tema del cost dels ciutadans, si per

integrar-nos, si ens volen integrar, jo també els proposaria,

vostès integrin-se amb Ciutadans o que Ciutadans s’integrin en

vostès, tanmateix si fa no fa no... per què, perquè simplement

crec que expressa molt clarament un menyspreu cap, en aquest

cas, una realitat menorquina que defensa un grup que és

menorquí, sí, menorquí i menorquinista.

Els molesta també que sí, que Menorca participi en aquest

govern i que sí, que hi tengui presència, els molesta. Els

molesta perquè a diferència d’anys anteriors la seva presència

era zero, zero, zero, zero..., zero, zero, zero.

El que no els agrada de la conselleria, és evident, que hi

sigui MÉS per Menorca segurament no els agrada, però és que

no els agrada el seu contingut, és que no els agrada la cultura,

és evident, no els agrada res que faci referència a la llengua

catalana. Recordem que el Sr. Gómez és l’autor d’una

proposició o un projecte de llei al qual es deixava de forma ja

clarament expressada i manifesta que aquesta comunitat

autònoma té dues llengües pròpies. Recordin-ho, els filòlegs

que ho recordin, per primera vegada algú defensa de forma

clara, ara tenim també Ciutadans, però de forma clara que

aquesta comunitat té dues llengües pròpies, així s’expressava,

no li interessa la cultura, no li interessa la participació,

recordem on és el CES, el Consell Econòmic i Social, recordem

on és el Consell de Joventut, encara que fos a cost zero no

interessava la participació.

I transparència, transparència, Sr. Gómez, qui m’enviava les

respostes parlamentàries amb un pòsit, amb un pòsit que posava

“top secret”?

(Rialles)

Quí? Encara el guard, encara el guard perquè és memorable.

Aquest és l’exemple de la transparència que volia el Partit

Popular, una transparència que també -i acab- té una història no

poc elegant: tres propostes per modificar o per fer una nova llei

de bon govern, diguem-ho així, tres propostes contradictòries
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una amb l’altra, supòs que perquè pel camí varen passar molts

de consellers, molts de consellers. Bé idò, tot açò, que no passa

ara, és tot el que no agrada al Partit Popular i si tants de

problemes té a Menorca doncs faci més feina a Menorca, cuidin

més Menorca i possiblement, tal vegada no tendran aquestes

dèries i aquestes obsessions que hi hagi partits sobirans,

independents aquí, tenguin veu pròpia i que no siguin esclaus

i que no callin davant el mandat d’algú.

Vàrem dir i ho vàrem dir i ho torn dir: serem lleials a aquest

govern i tant que ho serem!, però serem fidels a Menorca, cosa

que el Partit Popular no ha sabut fer mai i l’exemple del que

avui hem de fer MÉS per Menorca és recollir, resoldre i acabar

amb una història que és no memorable, que és autènticament

oblidable, molt oblidable.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Elena Baquero del Grup Parlamentari

Socialista.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Intervindré des d’aquí, només per no... ah!, m’he

d’aixecar?, és veritat..., perdoni.

Des del Grup Parlamentari Socialista dir-li Sra. Consellera

i equip de la Sra. Consellera, que estem aquí per fer feina,

perquè a l’any 2017 aquesta conselleria tingui més pressupost

i els diputats socialistes treballaran, parlaran i faran el que

hagin de fer perquè aquesta conselleria tingui més pressupost.

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació del debat número 11 de totalitat i

globalitat, agrupació de la secció 19, Conselleria de Treball,

Comerç i Indústria, amb les seccions i entitats afins...

(Remor de veus)

Per favor, silenci!

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE

núm. 9340. Votam.

Vots a favor 24, vots en contra 33.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE

núm. 9424. Votam.

Vots a favor 21, vots en contra 33, abstencions 3.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE

núm. 9339. Votam.

Vots a favor 21, vots en contra 33, abstencions 3.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari

Popular 9423, 9417, 9381, 9415, 9419, 9416 i 9420. Votam.

Vots a favor 22, vots en contra 33, abstencions 2.

Votació conjunta de la resta d’esmenes del Grup

Parlamentari Popular. Votam.

Vots a favor 19, vots en contra 33, abstencions 5.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 9005.

Votam.

Vots a favor 24, vots en contra 33.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 9007.

Votam.

Vots a favor 22, vots en contra 33, abstencions 2.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans

RGE núm. 9559. Votam.

Vots a favor 24, vots en contra 33.

Votació conjunta de la resta de les esmenes del Grup

Parlamentari Mixt, Ciutadans. Votam

Vots a favor 21, vots en contra 33; abstencions 3.

Debat número 12 de totalitat i globalitat, agrupació de la

secció 25, Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, amb les

seccions i entitats afins.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE

núm. 9215. Votam.

Vots a favor 24, vots en contra 33.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari

Popular 9476, 9230 i 9231. Votam.

Vots a favor 21, vots en contra 33, abstencions 3.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari

Popular 9291, 9292, 9285, 9286, 9287, 9288, 9289, 9290,

9281, 9227, 9228, 9229, 9358 i 9233. Votam.

Vots a favor 22, vots en contra 33, abstencions 2.

Votació conjunta de la resta d’esmenes del Grup

Parlamentari Popular. Votam.

Vots a favor 19, vots en contra 33, abstencions 5.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 9000.

Votam.
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Vots a favor 24, vots en contra 33.

Votació conjunta de la resta d’esmenes del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Votam.

Vots a favor 22, vots en contra 33, abstencions 2.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt-Ciutadans

RGE núm. 9554. Votam.

Vots a favor 21, vots en contra 33, abstencions 3.

Debat número 13 de totalitat i de globalitat, agrupació de la

secció 26, Conselleria de Participació, Transparència i Cultura,

amb les seccions i entitats afins.

Votació de l’esmena a la totalitat del Grup Parlamentari

Popular RGE núm. 9166 i 9174. Votam.

Vots a favor 19, vots en contra 33, abstencions 5.

Votació de la restes d’esmenes a la totalitat del Grup

Parlamentari Popular. Votam.

Vots a favor 19, vots en contra 32, abstencions 5.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE

núm. 9211. Votam.

Vots a favor 22, vots en contra 33, abstencions 2.

Votació conjunta de les esmenes parcials del Grup

Parlamentari Popular RGE núm. 9172, 9195 i 9198. Votam.

Vots a favor 21, vots en contra 33, abstencions 3.

Votació conjunta de les esmenes parcials del Grup

Parlamentari Popular RGE núm. 9184, 9193 i 9384. Votam.

Vots a favor 24, vots en contra 33.

Votació conjunta de la resta d’esmenes parcials del Grup

Parlamentari Popular. Votam.

Vots a favor 19, vots en contra 33, abstencions 5.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 9022.

Votam.

Vots a favor 24, vots en contra 33.

Votació conjunta de la resta d’esmenes del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Votam.

Vots a favor 3, vots en contra 33, abstencions 21.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari

Mixt-Ciutadans RGE núm. 9553 i 9556. Votam.

Vots a favor 21, vots en contra 32, abstencions 3.

Finalment es procedeix a al votació de totes i cadascuna de

les seccions de les seccions del projecte de llei de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, així com els pressuposts de les entitats públiques

empresarials, societats mercantils públiques, fundacions,

consorcis, Ibsalut i Agència Tributària...

(Remor de veus)

Silenci per favor!

...amb les modificacions que en resulten de l’aprovació de les

esmenes durant la tramitació d’aquest projecte de llei.

Votació separada de la secció 02 Parlament de les Illes

Balears. Votam.

Vots a favor 38, abstencions 19.

Votació conjunta de les seccions següents: secció 03,

Sindicatura de Comptes; secció 04, Consell Consultiu de les

Illes Balears; secció 06, Oficina de Transparència. Votam.

Vots a favor 55, abstencions 2.

Votació separada de la secció 07, Consell Audiovisual de

les Balears. Votam.

Vots a favor 33, abstencions 24.

Votació conjunta de les seccions següents: secció 34, deute

públic; secció 26, serveis comuns, despeses de personal.

Votam.

Vots a favor 33, abstencions 24.

Votació conjunta de les seccions següents: secció 31,

serveis comuns, despeses diverses; secció 33, serveis comuns

tecnològics. Votam.

Vots a favor 33, vots en contra 3, abstencions 21.

Votació conjunta de les seccions següents: secció 05,

Consell Econòmic i Social; secció 11, Conselleria de

Presidència; secció 17, Conselleria de Serveis Socials i

Cooperació. Votam.

Vots a favor 36, vots en contra 21.

Votació conjunta de les seccions següents: secció 12,

Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme; secció 13,

Conselleria d’Educació i Universitat; secció 14, Conselleria

d’Hisenda i Administracions Públiques; secció 15, Conselleria

de Medi Ambient, Agricultura i Pesca; secció 25, Conselleria

de Territori, Energia i Mobilitat; secció 26, Conselleria de

Participació, Transparència i Cultura; secció 32, ens territorials;

secció 78, Escola Balear d’Administració Pública. Votam.

Vots a favor 33, vots en contra 24.
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Votació conjunta de les seccions següents: secció 18,

Conselleria de Salut; secció 19, Conselleria de Treball, Comerç

i Indústria; secció 35, fons de contingència; secció 73, Institut

Balear de la Dona; secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes

Balears; secció 77, Institut d’Estadística de les Illes Balears.

Votam.

Vots a favor 33, vots en contra 21, abstencions 3.

Votació de les entitats públiques empresarials. E01, Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears; E02, Agència del

Turisme de les Illes Balears; E03, Agència Balear de l’Aigua

i de la Qualitat Ambiental; E04, Institut Balear de la Natura;

E05, Institut Balear de l’Habitatge; E06, Serveis Ferroviaris de

Mallorca; E07, Institut d’Innovació Empresarial de les Illes

Balears; E08, Institut Balear d’Infraestructures i Serveis

Educatius i Culturals; E10, Fons de Garantia Agrària i Pesquera

de les Illes Balears; E11, Ports de les Illes Balears; E17, Institut

Balear de la Joventut; E18, Serveis de Millora Agrària i

Pesquera; E19, Serveis d’Informació Territorial de les Illes

Balears. Votam.

Vots a favor 33, vots en contra 24.

Votació de les societats mercantils públiques. S10, Gestió

d’Emergències de les Illes Balears, SA; S11, Multimèdia de les

Illes Balears, SA. Votam.

Vots a favor 32, vots en contra 21, abstencions 3.

Votació separada de la fundació següent: F16, Fundació

Santuari de Lluc. Votam.

(Remor de veus)

Vots a favor 55, abstencions 2.

Silenci, per favor.

Votació de la resta de fundacions del sector públic: F01,

Fundació per a l’esport balear; F02, Fundació per al

Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears;

F03, Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel; F09, Fundació

Robert Graves; F10, Fundació Teatre Principal d’Inca; F12,

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears; F13,

Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes

Balears; F14, Fundació d’investigació sanitària de les Illes

Balears Ramon Llull; F15, Fundació d’atenció i suport a la

dependència i promoció de l’autonomia personal; F22,

Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia. Votam.

Vots a favor 33, vots en contra 19, abstencions 5.

Votació dels consorcis C01, Centre Balears Europa; C02,

Escola d’Hoteleria; C03, Consorci per a la millora de les

infraestructures turístiques i e l fonament de la

desestacionalització de l’oferta a l’illa de Mallorca; C04,

Consorci per a la construcció del velòdrom de Palma; C05,

Consorci d’infraestructures de les Illes Balears; C06, Consorci

per a la música de les Illes Balears, Orquestra Simfònica de les

Illes Balears Ciutat de Palma; C07, Consorci per al foment

d’infraestructures universitàries; C08, Institut d’Estudis

Baleàrics; C09, Consorci per a la recuperació de la fauna de les

Illes Balears; C10, Consorci Aigües de les Illes Balears; C11,

Consorci de Transports de Mallorca; C12, Consorci

Formentera Desenvolupament; C13, Consorci per al

desenvolupament d’actuacions de millora i construcció

d’infraestructures al territori de l’entitat local menor de

Palmanyola; C14, Consorci de recursos sociosanitaris i

assistencials de les Illes Balears; C15, Agència de Qualitat

Universitària de les Illes Balears. Votam.

Vots a favor 33, vots en contra 21, abstencions 3.

Votació del Servei de Salut de les Illes Balears, secció 60,

Servei de Salut de les Illes Balears. Votam.

Vots a favor 33, vots en contra 21, abstencions 3.

Votació de l’Agència Tributària de les Illes Balears, secció

50, Agència Tributària de les Illes Balears. Votam.

Vots a favor 33, vots en contra 21, abstencions 3.

Una vegada acabat el debat i les votacions, aquesta

presidència proclama aprovada la Llei de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016.

Es faculta els serveis jurídics de la cambra per fer les

correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la

llei en qüestió tengui una redacció coherent.

(Aplaudiments)

II. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions

extraordinàries, per tal de procedir a l'estudi, tramitació i

aprovació, si pertoca, de les Proposicions de llei RGE núm.

4821/15 i 10274/15, així com de l'elecció dels membres del

Consell Assessor de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears (Escrit RGE núm. 10322/15, presentat per 33

diputats de la Cambra, adscrits als Grups Parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS

per Menorca).

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que correspon al

debat i la votació sobre la solAlicitud presentada per 33 diputats

de la cambra adscrits als grups parlamentaris Socialista, Podem

Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca

mitjançant l’escrit RGE 10322/15, sobre la celebració de

sessions extraordinàries per tal de procedir a l’estudi, la

tramitació i l’aprovació, si pertoca, de les proposicions de llei

RGE 4821/15 i 10274/15, així com de l’elecció dels membres

del consell assessor de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears.

Qualque grup vol intervenir? Passam directament a la

votació. Votam.

Vots a favor 36, abstencions 21.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504821
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2015010274
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2015010322
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III. Elecció d'un membre del Consell de Direcció de

l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon a

l’elecció d’un membre del consell de direcció de l’Ens Públic

de Radiotelevisió de les Illes Balears. 

Procedirem a l’elecció d’un membre del consell de direcció

de Radiotelevisió de les Illes Balears amb motiu de la renúncia

al càrrec de la Sra. Margarita Alemany Hormaeche de dia 9 de

desembre. Dia 17 de gener el Grup Parlamentari Popular

proposà la Sra. Maria Virtudes Marí i Ferrer, escrit RGE

10574/15, i adjuntà el seu curriculum vitae per tal d’acreditar

que té qualificació, experiència i mèrits professionals rellevants

per al càrrec. Així mateix ha presentat una declaració que no

incorre en cap dels supòsits que preveu l’apartat 1.d) de

l’article 17 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, modificada per la

Llei 9/2015, de 16 de novembre, i que no ha estat separada del

consell de direcció, conformement amb el procediment 2 i 3 del

mateix article.

La Mesa, en sessió de dia 18 de gener, acordà trametre la

candidatura i la resta de documentació esmentada als grups

parlamentaris per tal que tenguin els elements de judici

necessaris abans de procedir a la votació. L’elecció serà secreta

mitjançant papereta; seran admeses i considerades vàlides les

paperetes que contenguin exclusivament el nom de la candidata

i també les paperetes en blanc. La secretària primera

anomenarà els diputats i les diputades per tal de disposar la

papereta a l’urna corresponent.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. David Abril i Hervás.

Sr. Salvador Aguilera i Carrillo.

Sr. Andreu Alcover i Ordinas.

Sra. Olga Ballester i Nebot.

Sra. Elena Baquero i González.

Sr. Damià Borràs i Barber.

Sra. Isabel Busquets i Hidalgo.

Sra. Laura Camargo i Fernández.

Sr. Antoni Camps i Casasnovas.

Sra. María José Camps i Orfila.

Sra. Silvia Cano i Juan.

Sra. Margalida Capellà i Roig.

Sr. Enric Casanova i Peiro.

Sr. Josep Castells i Baró.

Sr. Gabriel Company i Bauzá.

Sra. Pilar Costa i Serra.

Sra. Sandra Fernández i Herranz.

Sr. Jaume Font i Barceló.

Sra. Patrícia Font i Marbán.

Sr. Jaume Garau i Salas.

Sr. Álvaro Gijón i Carrasco.

Sr. Antonio Gómez i Pérez.

Sr. Alberto Jarabo i Vicente.

Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir.

Sra. Silvia Limones i Costa.

Sra. Marta Maicas i Ortiz.

Sr. José Vicente Marí i Bosó.

Sr. Nel Martí i Llufriu.

Sr. David Martínez i Pablo.

Sr. Josep Melià i Ques.

Sra. Margaret Mercadal i Camps.

Sr. Aitor Morrás i Alzugaray.

Sr. Rafael..., bé, no hi és.

Sra. Conxa Obrador i Guzman.

(Se sent una veu de fons que diu: “Has cridat en Rafel

Nadal?”)

Sr. Rafel Nadal..., però no hi és. Nadal i Homar, no hi és.

Sra. Isabel Oliver i Sagreras.

Sra. Antònia Perelló i Jorquera.

Sr. Xavier Pericay i Hosta.

Sr. Baltasar Picornell i Lladó.

Sra. Margarita Prohens i Rigo.

Sra. Sara Ramón i Rosselló.

Antoni Reus i Darder.

María José Ribas i Ribas.

Sra. Núria Riera i Martos.

Sr. Carlos Saura i León.

Sra. Montserrat Seijas i Patiño.

Sr. Vicent Serra i Ferrer.

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Sra. Maria Antònia Sureda i Martí.

Sr. Santiago Tadeo i Florit.

Sr. Xico Tarrés i Marí.

Sra. Sílvia Tur i Ribas.

Sr. Miquel Vidal i Vidal.

Sra. Francina Lluc Armengol.

Sr. Gabriel Barceló i Milta.

Sra. Xelo Huertas i Calatayud.

Sr. Vicenç Tomàs i Mulet.

Sra. Maria Salom i Coll.

Sra. Joana Aina Campomar i Orell.

Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passarem al recompte de vots.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí Ferrer.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Maria Virtudes Marí Ferrer.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Maria Virtudes Marí Ferrer.

Maria Virtudes Marí.

Virtudes Marí Ferrer.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2015010574
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2015010574
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Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí Ferrer.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí Ferrer.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí Ferrer.

Virtudes Marí Ferrer.

Virtudes Marí.

Maria Virtudes Marí Ferrer.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí Ferrer.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Blanc.

Maria Virtudes Marí Ferrer.

Virtudes Marí Ferrer.

Blanc.

Virtudes Marí.

Lo tiene claro.

(Algunes rialles)

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí Ferrer.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí Ferrer.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

Virtudes Marí.

La Sra. Virtudes Marí Ferrer ha obtingut 54 vots. S'han

emès 57 vots: vots vàlids 54, vots en blanc 2, i un de nul.

Havent-se obtingut una majoria superior a les tres cinquenes

parts dels membres de la cambra, aquesta presidència proclama

elegida la Sra. Maria Virtudes Marí Ferrer com a membre del

consell de direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears.

El nomenament com a membre del consell de direcció de

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears serà publicat

en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial

del Parlament de les Illes Balears. La Sra. Maria Virtudes Marí

Ferrer prometrà o jurarà el seu càrrec davant la Mesa del

Parlament de les Illes Balears després d’haver-se’n publicat el

nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

(Aplaudiments)

I ara, si tots baixam a la sala de conferències, prendrem una

copa i ens felicitarem les festes.
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