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LA SRA. PRESIDENTA:

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

correspon al debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 3133/16, ajornada a la sessió

anterior, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Santiago Tadeo

i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a direcció

de les oficines de l’IBAVI.

Primera pregunta, RGE núm. 3133/16, ajornada a la sessió

anterior, relativa a direcció de les oficines de l’IBAVI, que

formula el diputat Sr. Tadeo i Florit del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula el Sr. Santiago Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

La política d’elecció d’alts càrrecs per part del Govern està

prou criticada dintre i fora d’aquest parlament: director general

de Salut, director general d’IBISEC, president d’Autoritat

Portuària, gerent de l’Hospital Mateu Orfila, delegat territorial

d’Educació a Menorca, assessor de la Conselleria de Treball,

Comerç i Indústria, i ara també, darrerament, entre d’altres, els

nomenaments dels directors de les oficines de l’IBAVI.

Aquest tipus de nomenaments són un error i una mala

notícia, si volen de debò fer un canvi, com poden continuar fent

la mateixa política de nomenaments? Han de deixar de ser

patriotes del partit, després dels resultats del 2011 i 2015

pensàvem que el Partit Socialista tenia la lliçó apresa i han

continuat fent la mateixa vella política, essent una agència de

colAlocació.

No poden canviar de veritat i oblidar els favors que deuen

a uns i als altres? És ètic o estètic que la consellera de Salut i el

director general de Salut tenguin una relació o siguin parella?

No és estètic, consideram que és un error.

Sincerament, sincerament, ens costa entendre com se’ls va

ocórrer donar llum verda a aquest nomenament. Demanam seny

i modèstia a la presidenta, no estam disposats, amb els nostres

vots, a donar suport a aquest tipus de normalitat a les

institucions; la seva política de nomenaments és un cant a la

vella forma de fer política i contra la regeneració.

I la pregunta és molt clara: amb quins criteris s’han elegit

els directors de les oficines de l’IBAVI que recentment s’han

obert a cada una de les illes?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller, Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Li explicaré els canvis, Sr.

Tadeo. Venim d’una pèssima gestió en política d’habitatge. A

la passada legislatura, quan pitjor ho passava la gent, quan la

crisi era més forta de tot, vostès en aquells moments, quan més

desnonaments es produïen, vostès decidien tancar les oficines

de Menorca i d’Eivissa; expulsaven de manera improcedent els

seus treballadors i recentralitzaven tots els serveis aquí, a

Palma.

La falta d’informació i atenció a Menorca, Eivissa i

Formentera la vam pagar tots molt cara. Li posaré algun

exemple, el 90% de les ajudes que es van donar van acabar

totes a l’illa de Mallorca i, a la vegada, el cent per cent de les

solAlicituds de Formentera van ser denegades; el 80% de les

solAlicituds en matèria d’habitatge d’Eivissa van ser denegades

i quasi el 70% de les ajudes en matèria d’habitatge a Menorca

van ser denegades. Més de 2 milions d’euros perduts com a

conseqüència del tancament d’aquestes oficines, per falta

d’informació, per falta d’acompanyar els ciutadans de

Menorca, d’Eivissa i de Formentera.

Vostès van tancar les oficines i nosaltres les hem obertes i

les obrim amb criteris de gent que coneix la realitat social de

cada illa i coneix bé l’administració. I els resultats, de moment,

es comencen a demostrar, només amb una setmana s’han atès

400 persones, demanant ajuda, acompanyament, informació.

Aquest són els canvis, nosaltres descentralitzam, ajudam la

gent de cada illa; vostè, quan era president, aplaudia els

tancaments i la recentralització dels serveis.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Santiago Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pons, com cada setmana

que vostè respon una pregunta, sempre pilotes i l’i tu més. I si

no li ha agradat el que li he dit, s’ha de girar cap a darrera seu,

al final m’he limitat a la primera intervenció, a llegir el que han

dit els portaveus que donen suport a aquest govern, testimonis

parlamentaris, com pugui ser el Sr. Abril, el Sr. Castells, la Sra.

Seijas o el Sr. Saura...

(Alguns aplaudiments)

..., són paraules dels que donen suport i vostè s’ha limitat a no

contestar, una vegada més, en aquest parlament.

I no ho farà a la segona intervenció, amb quins criteris ha

decidit contractar aquestes persones a dit? I la resposta

correcte, senzillament era que tenguin carnet del Partit

Socialista i que els meus socis de govern mirin cap una altra

banda.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603133
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Veig que no ho ha entès, Sr. Tadeo, i li explicaré d’una altra

manera. A la passada legislatura, a la passada legislatura hi

havia 182 alts càrrecs nomenats pel Partit Popular, en aquesta

legislatura n’hi ha 159, 23 alts càrrecs menys que a la passada

legislatura i, a més a més, amb una diferència afegida: hi ha

menys alts càrrecs i estan més repartits entre illes; hi ha més

gent de Menorca, més gent d’Eivissa, més gent de Formentera.

Som capaços de construir una comunitat sumant tots. I

vostès què feien? Aplaudia la recentralització de cada decisió.

Resulta que surt a criticar aquí cada nomenament només pel fet

de ser menorquí? O resulta que algunes d’aquestes qüestions si

haguessin estat mallorquins els hauria criticat?

La seva curtesa de mira política ens du a açò, a aplaudir

només les recentralitzacions i ser incapaços d’aplaudir allò que

se suposa que és bo. Obrir les oficines de Menorca, d’Eivissa

i de Formentera és una bona notícia. I vostè, si fos un poc

honest i mirés, en general, ho hauria d’aplaudir.

Per tant, continuam fent feina, ajudam els ciutadans i a

partir d’ara hi haurà més ajudes que seran donades a tots els

ciutadans sense diferència.

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 3458/16, presentada per

l’Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada en el

pressupost de Serveis Socials.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 2458/16, relativa a retallada en

el pressupost de Serveis Socials, que formula la diputada Sra.

Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular. Té

la paraula la Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Ya desde que se comenzaron

a negociar los presupuestos para este año 2016, voces de sus

propios socios del pacto de gobierno alertaban de que tal vez

no se estuviese destinando lo suficiente a Servicios Sociales y

sí a otras cuestiones que no consideraban tan importantes, ya

sabemos, por ejemplo, la discusión que hay respecto a la

facultad de medicina.

Ahora, cuando se está negociando la nueva ecotasa, el

nuevo impuesto turístico, también aparecen esas voces

discrepantes respecto a cuál deben ser las finalidades a las que

se destine la recaudación de la ecotasa, si al final se pone en

marcha.

Ustedes han tenido aquí discusiones que han sido públicas

y notorias respecto a si la financiación o la recaudación de la

ecotasa debía ir destinada a Servicios Sociales, ustedes, desde

el Gobierno, negaron por activa y por pasiva que fuese a

financiar, por ejemplo, la renta básica y, evidentemente, daba

la sensación de que no iba a ir destinada a presupuesto de

Servicios Sociales. Sin embargo, las últimas informaciones

aparecidas en prensa parece que ustedes quieren destinar parte

de esta ecotasa a las residencias de dependencia, unas

residencias de tercera edad.

Evidentemente, después de todas estas cuestiones, lo que

nosotros nos preguntamos es ¿en el caso de que la finalidad de

la ecotasa, su recaudación no pueda ir destinada a

infraestructuras sanitarias o de Servicios Sociales, si el

presupuesto de Servicios Sociales de este año 2016 está

garantizado, si las plazas nuevas anunciadas para dependencia

están garantizadas, aunque la recaudación de la ecotasa no

pueda ir destinada a este fin?

Nos gustaría, Sra. Consellera, que usted garantizase en sede

parlamentaria que el presupuesto aprobado este 2016 estará

garantizado, con independencia de como quede redactada

finalmente la ley de la ecotasa.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera, Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta, bon dia a totes les persones presents a

la sala. La meva resposta és no, de cap manera les

infraestructures que hem iniciat aquest any 2016 o que estan a

punt d’iniciar-se l’any 2016, ni cap tipus d’altra prestació

social, serà afectada per la recaptació de l’impost turístic.

No teníem previst pagar res del que era als pressuposts del

2016 via impost turístic.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

paraula?

(Se sent de fons la veu de la Sra. Fernández i Herranz que

diu: “Ha quedado recogido, ahora sólo hay que cumplirlo”)

I.3) Pregunta RGE núm. 3460/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a normalització professional

dels tècnics sanitaris.

Tercera pregunta, RGE núm. 3460/16, relativa a

normalització professional dels tècnics sanitaris, que formula

el diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula el Sr. Miquel Vidal.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603458
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603460
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EL SR. VIDAL I VIDAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, ja a l’any

2005 el PSM va presentar una moció en relació amb quines

coses volia fer el Govern referida als tècnics sanitaris superiors.

En el gener del 2006 es va aprovar per unanimitat.

Han transcorregut més de deu anys i aquest colAlectiu

continua estant així com estava deu anys enrera, fent les seves

reivindicacions i sense que rebi cap resposta per part del

Govern.

Pensa fer qualque cosa que serveixi per arreglar la situació

dels tècnics superiors sanitaris en aquesta legislatura?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Sí, és clar,

pensam fer moltes coses.

A veure, tal com estava formulada la pregunta, jo li agraesc

que m’hagués aclarit un poquet abans, no com..., què és,

exactament quina informació volia. El que sí li..., o sigui, supòs

que es refereix a la classificació dels tècnics dins les categories

professionals.

Bé, doncs l’article 76 de l’EBEP, que és l’Estatut Bàsic de

l’Empleat Públic, estableix uns nous grups i subgrups de

classificació, entre els quals hi ha el grup B, en què

s’enquadrarien els que tenen la titulació de personal tècnic

sanitari, però que no hem de confondre amb els A1, que són els

tècnics sanitaris superiors els quals són llicenciats.

Actualment, dins aquesta categoria del grup B hi hauria els

tècnics de laboratori, radiodiagnòstic i higiene dental.

I la resposta a la seva pregunta és: sí, ens hem reunit en

diferents ocasions des de la Direcció de Recursos Humans del

Servei de Salut per escoltar..., amb l’Associació de Tècnics

Superiors, tant per escoltar les seves reivindicacions per

començar a donar resposta a les seves qüestions, fins ara

desateses per l’anterior Govern.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Miquel Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Consellera, la proposició

no de llei que es va presentar a l’any 2006, com li deia, ja es

referia a incorporar noves figures professionals de tècnics

superiors al sistema sanitari públic de les Illes Balears, com

tècnics en dietètica i nutrició, en documentació sanitària, en

salut ambiental i treure la figura de supervisor de tècnics.

Li faig aquesta pregunta amb un doble sentit, com sempre:

un sentit de gestió i un sentit polític. El sentit de gestió és que

quan vostès són a l’oposició, com hi eren a l’any 2006, fan unes

preguntes al Govern que llavors, quan governen, durant una

legislatura sencera de quatre anys, no les resolen. Em fa

recordar aquell antic dit mallorquí, que tan rica és la nostra

cultura, que diu: uns comptes feia l’ase i uns altres el traginer.

Perquè sembla que vostès recepten, però no volen prendre.

Aquest colAlectiu, Sra. Consellera, està enfadat amb els

governs i està enfada perquè quan vostès són a l’oposició els

diuen que els ho arreglaran tot i que no es preocupin que qui ho

fa malament és el Partit Popular i que nosaltres som com el Bon

Jesús, mentre que quan vostès entren al Govern s’obliden de les

preguntes i de les propostes que han fet i deixen, simplement,

sense efecte el que havien demanat.

Jo crec, Sra. Consellera, que aquest govern i aquestes

polítiques que duen a terme no són les que corresponen a la

societat del poble de les Illes Balears, l’anim que compleixin

les seves mocions, les seves paraules, que arregli els problemes

dels tècnics sanitaris i que d’aquí un any no li haguem de tornar

retreure.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, la disposició transitòria

aquesta de l’EBEP equipara les categories professionals. Ara

mateix hi ha un BOE, publicat pel Govern del Partit Popular,

on aquests professionals són al grup C1. Quan sigui aprovada

la Llei de funció pública, llavors es podrà equiparar,

mentrestant hi ha aquesta disposició addicional transitòria, que

es podrà equiparar al grup B, que és una de les seves

reivindicacions.

Per a nosaltres, els professionals sanitaris són l’actiu més

important i no em cansaré, ni ens cansarem, crec, tots de dir-ho,

però sobretot per a la sanitat pública, hem recuperat plantilles,

hem recuperat drets, contractam més gent, hem reforçat serveis.

I el que sí crec que interessa molt als tècnics sanitaris és la

informació que ara li donaré, que és que en aquests moments hi

ha 552 tècnics a la plantilla de la sanitat pública, un increment

del 7% en relació amb el gener de l’any 2015; és a dir, hem

incrementat 35 professionals aquest any. Per tant, aquesta sí

que és un reivindicació, una reivindicació atesa, complerta i un

compromís més per la nostra banda de mostrar que quan diem,

tant si som a l’oposició com si governam, fem.

Gràcies.
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I.4) Pregunta RGE núm. 3461/16, presentada per

l’Hble. Diputada Sra. Sara Ramon i Rosselló, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a retirada de les aules

modulars de l’antic colAlegi d’Es Pratet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 3461/16, relativa a retirada de

les aules modulars de l’antic colAlegi d’Es Pratet, que formula

la diputada Sra. Sara Ramon i Rosselló, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula la diputada Sra. Sara Ramon.

LA SRA. RAMON I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta, diputats i diputades. Fa divuit mesos de

la inauguració del colAlegi Es Pratet a Eivissa i les aules

modulars que varen acollir els alumnes continuen en el mateix

solar on es varen posar el setembre del 2011, abandonades, en

desús i buides.

Quina és la raó per la qual el Govern balear no ha retirat les

aules modulars d’Es Pratet? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta, senyors i senyores diputats i

diputades. Sra. Sara Ramon, vostè sap que, vostè ho ha dit, des

de l’any 2011 hi ha aquestes aules modulars o dits barracons,

en funció del es circumstàncies polítiques, i li vull recordar un

parell de qüestions. Aquestes són aules que són propietat de la

conselleria, no són aules que estan llogades. I a més, a Eivissa

no hi ha..., no tenim un magatzem per poder posar aquestes

aules modulars, sí per posar material didàctic o per posar,

diguem, aquells tipus de mobles que són necessaris per a les

escoles.

En aquest moment, per tant, les aules modulars s’han

d’utilitzar en funció de la necessitat d’escolarització i això és

el que nosaltres volem fer des del punt de vista de la utilització

d’aquestes aules modulars.

El setembre d’enguany, de l’any passat, perdó, d’aquest

curs, es varen llevar dues aules modulars i en aquest moment

n’hi ha 11, hi ha 11 aules modulars; d’aquestes aules modulars

dues ja s’han traslladat a Binissalem i a Montuïri, perquè hi ha

una necessitat concreta; 4 es traslladaran a Formentera, en

funció del procés pel qual s’ha de construir el nou centre CEIP

de Formentera i, per tant, és una necessitat que aquestes aules

modulars puguin ser a Formentera mentre es construeixi aquest

nou centre.

Així, per tant, en aquest aspecte la situació és la següent:

quedaran 5 aules, de les quals n’hi ha una que anirà al CEIP de

Sant Agustí, és a dir, l’escola vella de Sant Agustí; dues aniran

al CEIP d’Es Vedrà i una a l’Institut de Blanca Dona. Per tant,

aquesta és una mica la situació que tenim en aquests moments

i com es distribuiran aquestes aules modulars, en funció de les

necessitats d’escolarització i en funció, diguem, de la baixada

de ràtios que plantegem des del punt de vista de la política

educativa i, concretament, a Eivissa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sara Ramon.

LA SRA. RAMON I ROSSELLÓ:

Gràcies. El Grup Parlamentari Popular ja li va formular

aquesta pregunta per escrit i li llegeix, literalment, la resposta

que ens va donar: “Les aules es van començar a retirar el passat

31 d’agost, com recull El Periódico de Ibiza y Formentera, de

dia 1 de setembre, pàgina 9. D’aquestes 13 aules, 3 són a

Formentera, 2 queden temporalment a Eivissa i 8 es

traslladaran a Mallorca, una vegada es resolgui la licitació del

trasllat.” Aquesta és la resposta que ens va donar el 21 de

setembre.

En primer lloc, demanar-li rigor amb les preguntes, estam

a 15 de març i allà continuen aquestes aules.

En segon lloc, els agrairíem que quan fem una pregunta per

escrit no utilitzassin com a font d’informació un mitjà, una

citació a un mitjà, demanam que se’ns donin dades de la

conselleria, segons els tècnics, perquè els mitjans de

comunicació també els tenim al nostre abast.

La qüestió és que ens va dir que el 31 d’agost es

començarien a retirar i allà continuen. Qui s’equivoca: els

mitjans o la conselleria?

Les aules continuen en aquest solar i donen una molt mala

imatge de la ciutat, exposades a qualsevol acte vandàlic, a un

espai públic que es podria utilitzar per a d’altres menester. I,

segons la delegada d’Educació d’Eivissa i Formentera,

Educació paga l’ocupació d’un espai públic. Vostè ha dit que

són propietat de la conselleria, però la conselleria també en té

de llogades que es podrien substituir per aquestes aules, són

4.000 euros cada aula a l’any, 300.000 se’n gasta la conselleria,

que podrien restar-se d’aquestes aules que es troben en desús

i abandonades. Sous que no beneficien cap alumne i que

entenem són sous tirats i que demostren desídia per part de la

conselleria. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Jo, Sra. Diputada, no entraré en la qüestió “i tu més” perquè

no m’agrada ni m’ha agradat mai, però vostè ha dit que des de

l’any 2011 són allà. És a dir, és evident que no hem complert

totes les coses que s’han dit, però no hem complert perquè,
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evidentment, nosaltres planificam i la planificació ha de tenir

en compte les necessitats d’escolarització.

Ja li he respost exactament com es distribuiran aquestes

aules modulars que en aquests moments són a Es Pratet, li he

dit clarament que nosaltres no fem les coses perquè sí, sinó en

funció de les necessitats d’escolarització que hi haurà a Eivissa,

a Formentera i de les que hi haurà a Mallorca. Aquesta és la

distribució que nosaltres farem.

I la compra d’aquestes aules modulars va ser una decisió de

la conselleria, que nosaltres, evidentment, respectam, i que

simplement pensam que millor lloguer d’aules modulars, però

en qualsevol cas per a la nostra planificació de cara al curs

vinent hi haurà una distribució d’aquestes aules d’acord amb la

necessitat d’escolarització. 

Nosaltres som rigorosos...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

...el que passa és que un sistema escolar és sempre...

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

I.5) Pregunta RGE núm. 3462/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. M iquel Àngel Jerez i Juan, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a acumulació de fans a

l'EDAR de Santa Eulària.

LA SRA. PRESIDENTA:

La cinquena pregunta RGE núm. 3462/16, relativa a

acumulació de fangs a l’EDAR de Santa Eulària presentada pel

Sr. Diputat Miguel Ángel Jerez i Juan del Grup Parlamentari

Popular, no es debatrà atesa la petició d’ajornament presentada

pel Govern mitjançant l’escrit RGE núm. 3924/16.

I.6) Pregunta RGE núm. 3469/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a alumnes

matriculats.

Sisena pregunta RGE núm. 3469/16, relativa a alumnes

matriculats, que formula el Sr. Diputat Salvador Aguilera i

Carrillo del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la

paraula el diputat Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats, treballadores i treballadors de la cambra i públic que

avui ens visita. Analitzant les dades que fan referència al curs

escolar 2013-2014 ens trobam que Balears és la comunitat on

menys joves estudien formació professional de grau superior,

només un 18% estudia formació professional superior, la dada

més baixa de tot el país per darrere de Ceuta i Melilla, lluny de

la mitjana nacional, un 37%, no cal ni dir si ens comparem amb

el País Basc, 58%, o amb Galícia, el 50%.

Quant a la formació professional de grau mitjà també

apareixem al final de la cua, però el problema no es redueix a

la formació professional, sinó que és comú a l’ensenyament

mitjà, la taxa d’escolarització de batxillerat en l’arxipèlag és la

més baixa d’Espanya, solament l’estudia el 55% i en algunes

illes és molt menor.

Amb aquestes dades, gens favorables, faig la següent

pregunta al Sr. Conseller: quines mesures té pensat prendre el

Govern de les Illes Balears perquè deixi d’estar el nostre

arxipèlag a la cua d’Espanya en nombre d’alumnat matriculat

que estudia formació professional de grau superior i batxillerat?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta. Sr. Diputat, són realitat les

dades que vostè dóna, són dades del curs 2013-2014, però és

evident que en aquests cursos no ha millorat en excés la realitat

de l’escolarització del nivell de batxillerat i de formació

professional. 

Tot i que en aquest curs 2015-2016 s’ha incrementat un 3%

més o menys l’escolarització a batxillerat i un zero coma...i

busques, un 0,5% la formació professional superior, és evident

que a les Illes Balears tenim un problema que té diversos

nivells, és a dir, per una part tenim un nivell d’abandonament

i fracàs escolar important, per una altra banda un nivell de

postobligatori tant en l’ensenyament superior de formació

professional com el de batxillerat és baix com a nivell

d’universitat. 

Per tant, crec que aquí tenim un problema, no només de la

conselleria, que sí, que nosaltres assumim la nostra

responsabilitat, també un problema com a país i com a societat.

És evident, i les xifres que darrerament surten ho posen de

manifest, que hi ha una dissonància entre el que és el sistema

educatiu i el que són les necessitats del mercat de treball i per

intentar respondre a aquesta qüestió crec que cal prendre una

sèrie de decisions.

Nosaltres estam preparant, i crec que si no hi ha cap tipus

de retard, el mes d’abril tendrem aquest pla a favor de l’èxit

educatiu que va una mica en aquesta direcció de millorar el

fracàs, millorar el que és l’èxit educatiu i, per altra banda,

intentar millor tot el que és el tema de l’escolarització

postobligatòria. 

En aquest sentit, estam plantejant una revisió de l’oferta

formativa d’FP i ho estam fent d’acord amb les necessitats i

d’acord amb el món empresarial i per altra banda també volem

en aquest aspecte intentar que la societat i el món empresarial

tengui clar -i això les dades ens ho diuen- que realment si
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volem millorar la productivitat d’aquest país i la seva cohesió

social necessitam també evidentment d’una forma clara que hi

hagi una aposta de l’empresariat a l’hora de contractar persones

que tenguin una titulació ja sigui a nivell de secundària, ja sigui

a nivell de batxillerat, ja sigui a nivell de formació professional

o d’universitat.

Crec que és un repte que entre tots hem de plantejar i crec

que és una cosa que no té solució fàcil, sinó que té una solució

a mig i a llarg termini, però nosaltres ja hi estam treballant

perquè sigui una realitat durant aquesta legislatura d’una forma

clara i evident.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Tant vostè com jo venim de

l’àmbit educatiu, coneixem de primera mà aquesta realitat i

altres problemes que existeixen al sistema educatiu balear.

Nosaltres, des del nostre grup parlamentari, farem cinc

propostes constructives, dues coincideixen, la primera és en

referència a l’estudi de formació professional superior, hauríem

de tenir una oferta on l’alumnat, pel fet de viure en una illa o en

una altra pugui, estudiar allò que desitgi i no el que hi ha al seu

abast, per exemple, a Formentera no s’imparteix cap cicle

superior, a Menorca, 8, i a Eivissa, 9, al catàleg de la

conselleria hi ha un total de 43 titulacions diferents.

El segon punt seria garantir que la formació que es doni a

les nostres aules prepari els nous treballadors i treballadores del

segle XXI, avui per avui falten multitud d’especialitats que es

demanen al món laboral.

El tercer punt, hauríem de tenir el professorat necessari i

dotar els centres educatius amb els recursos suficients per poder

preparar el nostre alumnat. Vostè ja sap perfectament les

mancances que hi ha a la formació professional.

Quart, l’oferta actual no es correspon a la demanda real

laboral, a l’illa d’Eivissa venim demanat des de fa anys el cicle

mitjà de manteniment i control de la maquinària de vaixells i

embarcacions i em sembla que la seva conselleria creu que no

és necessari a l’illa d’Eivissa quan n’hi ha una demanda...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Estic d’acord en algunes coses que vostè ha dit, és evident

que hem de revisar l’oferta formativa, hem de perfilar millor les

places, hem de millorar les relacions amb el món empresarial,

hem d’intentar donar impuls a la formació professional

integrada, hem de millorar les relacions entre la formació

professional i el que són les pràctiques que fan els estudiants a

fi i efecte que hi hagi una millora per als estudiants i també per

al professorat. 

Nosaltres estam en aquesta línia, però també vull dir que

canviar la qüestió de la formació professional no és només una

qüestió de la conselleria, que sí, i assumim la nostra

responsabilitat, també és una qüestió que afecta el món

empresarial, el món sindical i la societat en general.

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 3455/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a Comissió mixta bilateral.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 3455/16, relativa a Comissió

bilateral mixta, que formula el Sr. Diputat Josep Melià i Ques

del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS. Té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom, el Grup

Parlamentari El Pi està molt preocupat per la situació

econòmica i financera del Govern de les Illes Balears, la

setmana passada sabíem que hi ha un incompliment del dèficit

molt important, el límit eren 189 milions d’euros i el dèficit real

varen ser 464 milions d’euros; tenim un deute a proveïdors que

s’està disparant, un 77% el darrer mig any segons es publicava

al diari, i hem arribat a un deute total de la comunitat autònoma

de més de 9.000 milions d’euros el 2015. Per tant, aquest és el

context.

En aquest context vostès, senyors del Govern, anuncien a

principis de desembre del 2015 que han arribat a un gran acord

amb el Govern de l’Estat que desbloquejarà 322 milions

d’euros al marc de la Comissió mixta bilateral, concretament 55

milions d’euros en relació amb les inversions estatutàries i més

de 240 milions d’euros en relació amb el conveni de carreteres.

El que volem saber és, després de tres mesos d’aquest acord

venut a través de la pàgina web del Govern volem saber si

aquests 322 milions d’euros realment ja han estat ingressat per

a la comunitat autònoma, ja són nostres, ja són a la nostra

disposició, ja han arribat aquests milions d’euros? Moltes

gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Catalina Cladera.
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L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom, Sr. Melià, els

322 milions compromesos pel Govern d’Espanya a principis de

desembre de 2015 en el marc d’una comissió bilateral estan

arribant. 

En primer lloc li he de dir que amb aquest hem assegurat no

perdre cap inversió estatutària de les que es varen signar durant

l’època del Sr. Antich, que durant l’època del Sr. Bauçà

s’estaven perdent o es varen poder perdre perquè no es varen

executar, dels quals... i a més, per una altra banda, també s’ha

compromès, s’ha arrencat el compromís de l’Estat d’aportar

240 milions d’euros amb uns convenis antics de carreteres

durant tres anys, ara ja en tenim el compromís i fins ara no eren

segurs.

En aquest moment 82 milions d’inversions estatutàries

quedaran a Balears, que es podien perdre perquè la mala gestió

del senyor del Govern del Partit Popular les va posar en perill,

estan assegurades i queden a Balears; estam firmant pròrrogues

d’inversions estatutàries, per exemple, 7 milions de fibra òptica

ja són a Menorca, tenim pròrrogues avançades a punt de signar

pel Consell de Ministres en quasi 32 milions, com per exemple

el Centre de Formació Agroambiental a Eivissa o la restauració

del Monestir Bellpuig d’Artà; i estan en tràmit altres pròrrogues

com el centre BIT de Menorca; també ens hem assegurat que

7 milions de S’Enclusa a Menorca no es perdin, així com altres

milions per a la Platja de Palma. 

Quant al conveni de carreteres es treballa en la concreció de

l’anualitat 2016 amb el ministeri perquè arribin aquests 80

milions enguany, a diferència de l’any passat que es varen

pressupostar 80 milions i que no varen arribar i que varen

contribuir a fer aquest dèficit que vostè ha explicat

anteriorment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sra. Cladera, no em queda clar si han arribat o no han

arribat. M’ha dit que estan arribant, vol dir que estan en camí,

no sé si són a València o per Castella-La Manxa, per on són

aquests doblers. El que crec, com diu el Sr. Company, no han

sortit de Madrid encara perquè vostès ens varen vendre que

aquests 322 milions eren nostres, era imminent, eren aquí i

realment, pel que em contesta, que no em queda molt clar, però

m’agradaria que ens contestàs sí o no. Si no han arribat, però

els tenen compromesos, els tenen en gestió, fan els tràmits

administratius pertinents, ens sembla molt bé, però digui-ho

clarament perquè necessitam transparència i claredat. Per tant,

vostè digui, dels 322 milions que vàrem vendre el mes de

desembre no n’han arribat cap, però arribaran perquè hi feim

feina, molt bé, digui-ho clarament i així sabrem a què ens hem

d’atendre.

Moltes gràcies.

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

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Sr. Melià, li agrairia que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cladera, Sra. Cladera, té la paraula.

(Algunes rialles)

Té la paraula, Sra. Cladera.

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

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Li agrairia que no fes demagògia, li he dit que ja hem

assegurat que els 100 milions de S’Enclusa són a Menorca, que

els 100 milions del Centre Bit a Menorca ja són a Menorca, li

he dit que feim les passes perquè tot això estigui arribant, que

estigui arribant vol dir que ja n’hi ha alguns que són aquí. Li ho

he dit molt clar. 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Li he explicat abans, si vol repetesc els números i perdré el

temps per contestar-li altres coses. Sí s’hauria de dir que és una

llàstima que els darrers quatre anys es varen perdre més de 500

milions que estaven signats, que no varen arribar, i que molts

d’altres milions... i que aquests 82 milions que l’acord bilateral

va salvar, s’ha de dir en majúscules, va salvar aquest govern, va

salvar 82 milions d’inversions estatutàries que es podien perdre

més 240 milions en carreteres que arribaran. Si això li sembla

poc, Sr. Melià, aquests quatre anys tot això es va perdre i no es

va obtenir. Per tant, estan arribant, s’està gestionant, s’estan

fent les passes perquè siguin aquí i alguns d’ells, alguns

convenis ja s’estan executant o ja han arribat.

Per tant, crec que la resposta és clara i, per tant, això és tot.

I.8) Pregunta RGE núm. 3642/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a cas Multimèdia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 3642/16, presentada en

substitució de la RGE núm. 3459/16, relativa a Cas

Multimèdia, que formula el diputat Sr. Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el

diputat Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

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

diputats. Ha tornat a l’actualitat informativa d’aquests dies un

cas de presumpta corrupció corresponent als anys 2007 al

2011, la legislatura del segon pacte de progrés, és el Cas

Multimèdia, que si es confirma tot el que ha sortit en premsa

suposaria, de moment, el desviament de més de 300.000 euros
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de doblers públics, uns doblers públics que haurien anat a les

butxaques de determinats factòtums del PSIB de Calvià. 

Entre els imputats hi ha vaques sagrades del PSIB, com ara

Francisco Cano, que és el pare de la diputada socialista Sílvia

Cano, o l’exsenador Antonio Manchado, tan escrupolós ell amb

la corrupció del PP i que ara està imputat per tres delictes:

prevaricació, frau a l’administració pública i malversació de

cabals públics. Són 300.000 euros de les arques del Govern, el

Govern és de fet el màxim perjudicat en aquest presumpte cas

de corrupció. 

Per açò feim aquesta pregunta: quina valoració fa el Govern

d’aquest cas de corrupció?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident Sr. Biel Barceló.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Mirin, evidentment com a

govern el que feim és defensar els interessos públics. Com ho

feim? En primer lloc, màxima colAlaboració amb els jutjats, els

jutjats han estat demanant informació a Multimèdia i

immediatament, immediatament se li ha facilitat tota la

informació i tota la documentació que ha solAlicitat el jutjat des

del primer moment. I en segon lloc, estam personats,

Multimèdia està personada a través, per tant, la defensa

d’Advocacia de la comunitat autònoma, per defensar que

qualsevol malbaratament públic o qualsevol desviació que hi

pugui haver evidentment defensar els interessos públics i si fos

necessari reclamar el retorn dels dobles públics que s’haguessin

pogut, com vostè ha dit, presumptament malbaratar o desviar.

Evidentment aquesta és la postura del Govern i aquesta és la

que he defensat jo com a responsable de l’empresa Multimèdia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Camps.  

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ja va bé que sigui vostè,

Sr. Barceló, qui contesti aquesta pregunta, ja es nota que no hi

ha hagut ningú del PSIB que hagi tengut la cara de poder

contestar aquesta qüestió. En qualsevol cas, en qualsevol cas,

el Partit Socialista, el Partit Socialista sabent tot el que passava

amb aquest cas, amb el cas de Multimèdia, va presentar de

candidat al Senat el Sr. Antonio Manchado i el va presentar

precisament per blindar-lo, per evitar la seva imputació, jugada

que evidentment s’ha comprovat que no els va sortir bé i avui

el Sr. Antonio Manchado està imputat. 

Del 2007 al 2011 el Sr. Manchado va convertir la seva

direcció general en un autèntic galió pirata on assessorats, molt

ben assessorats, pel sinistre Sr. Santos Hierro varen encarregar

multitud d’informes inservibles, que no servien per a res,

simplement per embutxacar doblers públics a determinats

membres del PSIB, i tot açò per espoliar les arques públiques.

Ahir mateix el Sr. Jarabo va exigir al PSIB que suspenguessin

de militància el Sr. Manchado, què pensa fer el PSIB? Com

pensa gestionar aquesta situació?

Senyors del PSIB, tenen un problema molt greu, molt greu

de corrupció, el cas Multimèdia és la punta de l’iceberg, tenen

un problema molt greu i té un nom, PSIB de Calvià. Moltes

gràcies.

(Aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Bé, evidentment, com es pot imaginar, jo no entraré en

qüestions d’altres partits, perquè com a govern responsable de

l’empresa Multimèdia, per això li contest jo, Sr. Manchado, i

sí li puc dir... 

(Remor de veus)

... Sr. Camps, sí li puc dir que estic convençut que vostè en sap

molt d’aquestes qüestions perquè li vull recordar el cas de

Libertad Digital, empresa per a la qual vostè feia feina, i que hi

ha sentències en contra d’aquesta empresa on vostè feia feina.

Miri, jo li puc dir és que Multimèdia va ser una empresa

que va néixer amb molt mal peu, li vull recordar que aquesta

empresa la crea el 2006 el Partit Popular, el seu partit, el Partit

Popular del Sr. Jaume Matas, i el 2007, un any després, ja tenia

una desviació pressupostària d’1.400.000 euros, va néixer amb

ben mal peu. Li puc dir que aquest govern, el govern actual, fa

una feina absolutament escrupolosa, tot es mira amb lupa i

evidentment defensant els interessos dels ciutadans i les

ciutadanes. Li puc dir que en aquests moments, entre altres

coses, es dóna valor al sistema d’emergència i seguretat per

ampliar-ho a policia, a bombers, a l’112, qüestions

importantíssimes que no es veuen, evidentment, que no són

titulars, però que es fa feina amb aquest tema d’emergència i de

seguretat des del primer dia d’aquesta legislatura o, per

exemple, donar cobertura als canals en llengua catalana, que sé

que a vostès no els interessa el més mínim, però efectivament

és un servei més que es dóna als ciutadans i les ciutadanes de

les Illes Balears gràcies a la bona feina que es fa aquesta

legislatura des de l’empresa Multimèdia. Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 3466/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Baltasar Picornell i Lladó, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a drets dels

funcionaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 3466/16, relativa a drets dels

funcionaris, que formula el diputat Sr. Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la

paraula el diputat Sr. Baltasar Picornell. 
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EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats. Bon dia a tothom que sou aquí a la sala. Bon dia, Sra.

Consellera. El passat dia 15 de desembre li vaig fer aquesta

mateixa pregunta que avui li faig, la seva resposta va ser que el

Govern té la missió i el compromís de recuperar els drets

perduts de les treballadores i els treballadors públics durant la

passada legislatura i que això vostès ho fan des del primer de

la mà i negociant amb els representants sindicals perquè teniu

oberta la negociació des del primer dia. 

La informació que jo tenc no té res a veure amb el que vostè

em va respondre. Per tant, li torn a reformular la mateixa

pregunta, quan pensa el Govern de les Illes Balears tornar els

drets perduts pel Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures

urgents en matèria de personal i administratives per a la

reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat

autònoma de les Illes Balears?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Catalina Cladera.

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

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, clar que sí que aquest

govern està compromès a recuperar els drets dels funcionaris o

dels treballadors públics, però alhora també vol millorar la

funció pública, fer-la més moderna i professional. Clar que sí

que volem millorar els serveis públics, els pilars de l’estat de

benestar i això és posar en valor i tractar millor i augmentar

l’estima d’aquest colAlectiu tan maltractat la passada legislatura.

Per això, no només passa per tornar drets des del punt de vista

econòmic sinó, com he dit, fer, prendre altres mesures per

augmentar la dignitat, l’estima i posar en valor els funcionaris.

Estam posant les bases a tot això, de fet jo li diré i li

recordaré que en aquests moments els funcionaris, o els

treballadors públics han recobrat, o han cobrat el 25% de la

paga extra detreta l’any 2012, des del mes de gener estan

cobrant la carrera professional, a més, es va pactar un nou

model de carrera professional, allà on també es té en compte

l’avaluació de la competència i la formació i millora contínua

dels treballadors. A l’àmbit d’educació durant el 2016 es c

tornaran cobrar els sexennis que s’havien perdut. Hem aprovat

oferta pública 2015, que els darrers anys el Partit Popular

deixava perdre. Hem aprovat una relació de llocs de feina per

ordenar els recursos humans d’aquesta comunitat, de la nostra

administració. Estam treballant amb una modificació de la Llei

de funció pública.

Tot això ho feim de la mà dels sindicats, amb diàleg,

consens i acord. I una de les coses que estam fent és una mesa

tècnica amb els sindicats, treballant amb ells, com, quan i de

quina forma recuperar aquests drets, però sempre lligats de la

mà de millorar la funció pública, de millorar l’administració

pública, de millorar els serveis públics, de tornar a la

normalitat, però sempre dins un marc de qualitat i de millora,

com he dit, de la funció pública i dels serveis públics. Estam

treballant de la mà dels sindicats i amb aquesta tasca estam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Consellera, per la

resposta. Però més o menys m’ha contestat el mateix que la

darrera vegada. Per tant, em pot dir en què es tradueix això de

fer feina des del primer dia, si les treballadores i els

treballadors estan en la mateixa situació que fa tres mesos, és

a dir, vostès no han tornat tots els drets retallades pel Decret

5/2012 de Montoro. Els empleats públics segueixen sense tenir

els dies d’antiguitat que els correspon, que els va donar un

president socialista, el Sr. Zapatero, i inexplicablement una

consellera socialista, com vostè, no els ho vol tornar.

Com ja li vaig dir l’altra vegada només m’estic referint a

drets que no suposen cap despesa econòmica. El seu partit cada

vegada té menys força per canviar tot el desfet pel Partit

Popular i això fa pensar molt, i potser és perquè la gran coalició

sigui de cada dia més a prop.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Catalina Cladera. 

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

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. No és veritat que hi ha drets que

no costin diners, perquè tenim tres sectors que volem tractar

igual, educació, salut i serveis generals i, per tant, allò que feim

és seure amb els sindicats, amb una mesa tècnica, per veure

com tornam això de forma equitativa a tots els sectors.

I li he de dir que no és ver que estiguem com fa tres mesos.

El mes de gener han cobrat la carrera professional que no

havien cobrat mai tots els treballadors del sector públic de

l’administració pública.

Per tant, jo reiter que s’està fent feina en una mesa tècnica

amb els sindicats, per posar ordre i normalitat a tot allò que va

retallar o va malbaratar el Partit Popular i que ho feim d’acord

amb els sindicats, d’una forma ordenada i que evidentment a

poc a poc s’aniran veient aquestes coses, perquè, com ja li he

dit, hi ha coses que s’han tornat, o que s’han millorat i es

continua fent feina amb els treballadors, conjuntament amb ells,

d’acord amb ells, per arribar a la normalitat de la funció pública

i sobretot pel que he dit abans, per posar en valor la funció

pública, els serveis públics i els treballadors públics.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.10) Pregunta RGE núm. 3467/16, presentada per

l’Hble. Diputada Sra. M arta Maicas i Ortiz, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sancions a Son

Espases.

Desena pregunta, RGE núm. 3467/16, relativa a sancions a

Son Espases, que formula la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula la

Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats, diputades, públic en

general. La consellera de Salut va deixar d’abonar 747.391

euros a la concessionària de Son Espases en tramitar finalment

958 expedients sancionadors entre totes les 13.863 queixes

rebudes. En la majoria de les ocasions les incidències es

resolen a temps, per tant no comporten expedients

sancionadors, només un percentatge arriben a ser sancionades

i, per tant, descomptades del cànon anual que es paga a

aquestes empreses.

És per aquest motiu que formulo la següent pregunta, es

pensa donar un destí concret als ingressos provinents de les

sancions imposades a la concessionària de Son Espases?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. El que més ens agradaria, Sra.

Diputada, és no haver de sancionar, perquè això voldria dir que

les coses es fan bé. I allò que sí hem de dir també és que en

aquests darrers mesos estam notant una millora notable de les

actuacions de la concessionària. I és per això que compleixen

amb un 98% a termini i per això hi ha poques sancions, hi ha

molt poques sancions.

En qualsevol cas jo crec que és important diferenciar que no

es tracta d’un ingrés, sinó d’una menor despesa en aquest cas

i que la despesa sanitària té molts d’imprevistos, molts, cada

dia, o contínuament i qualsevol reducció de la despesa és ben

rebuda, per poder-la invertir en les necessitats actuals i les

necessitats diàries. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Consellera. Però els diaris no diuen el mateix,

avui torna ser notícia: “el Govern sanciona per cobrar de més

al pàrquing de Son Espases. La concessionària haurà d’abonar

una penalització de 118.252 euros”.

No sé si heu contemplat a la revisió del contracte o a la

rescissió, a causa de la quantitat d’expedients que s’estan

acumulant i que s’acumulen actualment, però estaria bé

assabentar-nos que a més de sancions, s’està fent alguna altra

actuació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Sí, per suposat que s’estan fent moltes actuacions. Jo el que

li vull explicar és que la despesa és molt variable i això és

important tenir-ho molt clar. A diferència d’altres conselleries,

on els gestors són els que decideixen en què invertir, a la

Conselleria de Salut qui decideix en què invertir són

professionals altament qualificats, que prescriuen, que fan

proves diagnòstiques, que prescriuen medicaments a vegades

caríssims. Cada vegada apareixen nous medicaments, nous

fàrmacs, noves tècniques i tot això fa que la despesa

s’incrementi.

Per exemple, l’any passat es varen pagar 33 milions d’euros

en fàrmacs d’hepatitis C que no estaven pressupostats. Es varen

pagar 10 milions d’euros més per l’IVA sanitari, que va passar

del 10 al 21%, tot això sense cap ingrés de l’Estat. I

moltíssimes coses. Enguany per exemple estam comprant

reactius pel virus Zika, que no estaven prevists ni pressupostats

tampoc. Contínuament poden sorgir coses.

Malauradament la bona gestió que ens permet estalviar en

els concursos, estalviar en determinades actuacions, a vegades

queda un poc diluïda per l’alta despesa que suposa, o no tenir

pressupostades determinades tècniques.

En relació amb la concessionària, jo crec que s’està fent un

esforç, es va fer una baixada del preu de l’aparcament d’un

24%, i això demostra que nosaltres estam damunt el contracte

i estam molt pendents de qualsevol incident que pugui sorgir

per poder-lo corregir, tant això com en el tema d’inversions,

evidentment invertirem... És clar que feim polítiques diferents,

no a les que estàvem acostumats aquests darrers quatre anys,

estam recuperant drets tant per a la ciutadania, com per als

professionals i aquest camí és el que volem continuar fent.

Gràcies.

(Alguna aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 3468/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pensions a les

Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta RGE núm. 3468/16, relativa a pensions a

les Illes Balears que formula el diputat Sr. Aitor Morrás i

Alzugaray del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la

paraula el Sr. Aitor Morrás.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, estará de acuerdo

conmigo es que es una muy mala noticia que las trabajadoras

y trabajadores de Baleares estén a la cola de la percepción de

prestación por pensiones. Es un problema social que es muy

grave, es muy grave ahora, porque, claro, el tener menos

capacidad de poder adquisitivo en una situación donde existe

cada vez más un crecimiento de los precios en las islas, procura

que haya una desigualdad todavía más creciente entre las capas

sociales y todavía es una situación que a futuro irá mucho peor,

por cuanto a que las cotizaciones vienen siendo escasas en esta

comunidad y cada vez más escasas. Y serán más escasas porque

los tipos de contrato de forma fraudulenta se realizan a tiempo

parcial. La duración de los contratos también es inferior. Es

cierto que algo ha aflorado después de la campaña que han

realizado este verano, pero la explotación laboral continua,

continua porque no se cotizan las horas extraordinarias, porque

se paga mucho dinero en negro y tampoco va a la cotización de

los trabajadores y trabajadoras. Y, por tanto, eso no va a la base

de cotización para que puedan tener una prestación de pensión

de jubilación decente y acorde a lo que han trabajado en toda

su vida laboral

Todo eso también procura, como bien sabe, que haya menos

prestaciones contributivas y lo que también hace que tengan

menos base de cotización, aunque estén cobrando el paro, pero

que ya no es un paro, porque lo que están cobrando cada vez

más son prestaciones no contributivas. Y todo eso, poder

cobrar, no poder cobrar, al final lo que procura es que haya

muchas lagunas de cotización y por lo tanto siga bajando la

base de cotización diaria también para el cálculo de la pensión.

Esta situación se agrava además más cuando se trata de

mujeres trabajadoras, por cuanto que está demostrado que el

salario que percibe una mujer es menor al que viene

percibiendo un hombre. 

Entonces sabemos que no lo tiene fácil, pero ¿podría

indicarnos qué medidas tiene pensado el Gobierno tomar para

paliar esta situación? Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Sra. Presidenta. Buenos días a todos. Comparto, como no

puede ser de otra forma, el diagnóstico, porque además es un

relato acertado. Lo que sí quiero detallar son determinados

puntos de vista. Es cierto que tenemos una de las pensiones más

bajas del Estado, 936 euros frente a 1.021 de media, ya de por

si creo que todos compartimos que insuficiente en general,

1.021 de media, que es la media del Estado, ¿y qué sucede?,

pues desde luego con las lagunas de integración, como ha

dicho, la reforma en pensiones llevada a cabo por el Partido

Popular, lo cierto es que hay que destacar también cuáles son

nuestros problemas.

Tenemos un problema con los tiempos parciales, que viene

de una regulación hecha en 2012 por el Partido Popular que lo

que hace es potenciar una figura que hasta ese momento no

había tenido el recorrido que tiene a partir de 2012, de la Ley

3/2012; un problema en la temporalidad de nuestra

contratación; un problema en el acortamiento de la temporada

y por tanto que los fijos discontinuos trabajen menos y coticen

también menos; unos niveles salariales realmente bajos; y una

tasa de abandono escolar muy alta que no permite después

desarrollar profesiones con una mejor calidad en el empleo.

¿Qué medidas, además, se hacen especialmente gravosas en

esta comunidad autónoma por el Partido Popular? En primer

lugar, la reforma del..., no sólo la reforma laboral,

especialmente dañina, sino la que acompaña después en materia

de protección, que es que cuando tu estás en la situación de

desempleo y esta comunidad autónoma tiene un alto número de

fijos discontinuos que pasan al desempleo, o personas que

pasan al subsidio, el Partido Popular lo que hizo fue disminuir

gravemente las cotizaciones durante la percepción de la

prestación y sobre todo del subsidio, especialmente grave en

una comunidad como la nuestra, que tiene un gran carácter

temporal y en donde el PP fue más duro con las trabajadoras y

los trabajadores.

¿Por tanto nosotros qué hemos dicho? En primer lugar,

luchar de forma directa y clara y contundente contra la

precariedad laboral, un plan específico que no se había hecho

nunca en ninguna otra comunidad autónoma destinado a eso.

¿Qué resultados ha tenido?, más contratación a tiempo

completo, tenemos todavía -reconocemos- un problema de

temporalidad, pero vemos que la contratación a tiempo parcial

se va reconduciendo a tiempo completo. Tenemos, por tanto,

también que mejorar los salarios de los trabajadores, tenemos

que hacer una estrategia para la formación profesional

conjuntamente con Educación, tenemos que apostar por la

innovación, y por tanto tenemos que generar unas condiciones

económicas que lo potencien. ¿Qué es vital?, derogar la

reforma laboral del Partido Popular, derogar clarísimamente

esa reforma laboral; derogar las medidas de restricción de

protección económica en materia de desempleo llevadas a cabo

por el Partido Popular, tan dañinas o más que la propia

reforma; y por supuesto una subida inmediata del salario

mínimo interprofesional que aúpe también los salarios de la

clase trabajadora.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sr. Conseller, estamos de acuerdo que hay que derogar la

reforma laboral, pero no parece que el espíritu en las

negociaciones de (...) de la nación sea el mismo. Estamos de

acuerdo con usted, y no se preocupe que estaremos también a

su lado si es que no hay laxitud en luchar contra la explotación

laboral y que haya unas prestaciones justas para todas las

trabajadoras y los trabajadores de Baleares.

Gracias.
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(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 3359/16, presentada per

l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a reformes a centres educatius.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE 3359/16, relativa a reformes en

centres educatius, que formula la diputada Sra. Sílvia Tur i

Ribas, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Sílvia

Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta, molt bon dia.  Sr. Conseller, el motiu

d’aquesta pregunta és molt senzill: vostè el mes de juliol,

aproximadament, ens va dir que l’IBISEC faria una feina de

planificació; bé, primer de tot, una feina de diagnosi de quin

estat es troba la majoria de centres educatius públics d’aquestes

illes, sobretot amb l’avaluació de les necessitats de reformes

que tenen i les prioritats per a cadascuna d’elles. Per tant jo li

demanaria, Sr. March, si vostès a dia d’avui compten amb

aquesta feina, si saben en quin estat es troba la majoria de

centres educatius de les nostres illes, i si ja disposen

d’informació suficient com per elaborar un pla estratègic que

permeti prioritzar les inversions d’aquesta comunitat al llarg

dels propers quatre anys.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta. Sra. Tur, moltes gràcies. És

evident que això és una pregunta recurrent que ja han fet alguns

diputats i diputades. És un tema, diguem, complex; és un tema

que li reconec que és una de les mancances que tenim a l’àmbit

de la comunitat autònoma en temes d’infraestructures, però des

del primer dia hem començat a fer feina clarament. És a dir, hi

ha distintes línies de treball, una de les quals és el tema

d’infraestructures. 

En infraestructures hi ha jo diria com tres grans línies. En

primer lloc la qüestió de nous centres; és a dir, nosaltres tenim

clar, d’acord amb les dades demogràfiques, allà on necessitam

la construcció de nous centres a causa de la pressió

demogràfica i en funció també de les ràtios que alguns centres

tenen, diguem, que són molt altes, i això és una qüestió que més

o manco ja tenim identificada. Estam treballant amb Hisenda

per veure com podem dur a terme un finançament d’aquest

tipus d’obres; també comptam amb els fons FEDER i també

amb la participació i els convenis que podem fer amb

ajuntaments, per tant estam treballant aquí. Vostè sap el tema

de Formentera; tenim un problema en aquest moment amb el

solar, però de qualque manera ja està planificat des del punt de

vista econòmic dur a terme aquest tipus de construcció.

La segona línia ja és una línia que he dit moltes vegades,

que és tot el que fa referència a l’amiant, llevar l’amiant, i

després tot el que fa referència al tema de les barreres

arquitectòniques; aquí ja hem començat, s’ha començat a fer

feina de forma clara i contundent. I després la tercera línia són

reformes, algunes coses, petites reformes i algunes altres grans

reformes, a fi i efecte que els centres estiguin en les millors

condicions per fer un ensenyança de qualitat. Per tant en

aquests moments enguany ja s’ha invertit en obra major més de

6 milions, uns 6.050.000 euros, i en obra menor més d’1 milió

d’euros. Per tant estam treballant dia a dia per tal de donar

resposta a les necessitats que tenen els centres educatius. 

Al mateix temps estam treballant també amb l’Ajuntament

de Palma per dur a terme un pla també de rehabilitació de

centres, de reformes de centres, perquè pensam que de qualque

manera l’Ajuntament de Palma, d’acord amb els fons de

capitalitat, pot donar una empenta de qualque manera d’una

forma significativa a les necessitats que tenen els centres de

tenir unes condicions millors per millorar la qualitat. 

Per tant aquesta és una mica la situació, per tant tenim

diagnosticats els problemes reals i estam en la línia de fer-los

i també de planificació tant a curt termini com a mig i a llarg

termini. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Sr. March, li agraesc aquestes

explicacions, evidentment, perquè com vostè bé ha dit és un

tema recurrent, crec que és un tema que preocupa a tots els

grups parlamentaris, i per tant és important i segurament sortirà

en moltes més ocasions. En tot cas sí que li demanaria que en

la mesura de les seves possibilitats siguin àgils, treballin per

aconseguir aquest pla, facin públic aquest pla i facin públiques

les seves prioritats, perquè entenem que en moltes ocasions les

reformes són tan important com fins i tot la construcció de nous

centres, com serà el cas de Formentera, que vostè ha anomenat.

De fet hi ha centres educatius que presenten greus deficiències

estructurals actualment, i per tant no em referia tant a les petites

reformes o petits desperfectes, sinó a reformes estructurals

importantíssimes que requereixen centres educatius que tenen

més de 30 anys de vida o més de 30 anys de funcionament, i

fins i tot 40, i que requereixen realment un esforç.

Per tant la nostra iniciativa des de Formentera és demanar-

los que en la mesura més breu possible facin públic aquest pla.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sra. Diputada. Jo crec que

és evident que nosaltres estam en línia de la millor eficàcia i
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eficiència, és evident que no li diré que els recursos d’aquesta

comunitat autònoma són els que són, i a vegades les petites

reformes són grans reformes per a centres, és a dir, a vegades

allò petit és formós, i a vegades allò petit és formós a nivell de

centres escolars perquè una petita cosa pot millorar no només

la percepció sinó a vegades la millora del rendiment educatiu.

Però sí, ho farem públic quan tot ho tenguem perfectament

planificat.

Moltes gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 3465/16, presentada per

l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a cateterisme cardíac.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE 3465/16, relativa a cateterisme

cardíac, que formula la diputada Sra. Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Olga

Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, en Menorca

seguimos sin contar con una sala de hemodinámica donde se

pueda practicar la angioplastia coronaria percutanea primaria

para tratar a los pacientes con infarto de miocardio agudo. Esta

técnica es la estrategia más eficiente para la apertura de la

arteria obstruida, y consiste en la introducción de un stent. La

técnica se ha de realizar dentro de los 90 minutos tras el

electrocardiograma. 

El Hospital Mateu Orfila incomprensiblemente carece de

dicha técnica, por lo que los enfermos tienen que ser

trasladados en avioneta hasta Son Espases para poder ser

intervenidos, cosa que excede con creces estos 90 minutos. Así

los pacientes de Menorca antes del viaje tienen que someterse

a la técnica farmacológica de la fibrinolisis para intentar,

mientras tanto, deshacer el trombo que está provocando la

isquemia cardíaca, una técnica con graves efectos secundarios,

como el riegos de hemorragias internas a nivel intercraneal o

respiratorio, una técnica que no siempre funciona y una técnica

que, además, en determinados casos, está contraindicada según

las características del paciente. Es decir, si alguien padece un

infarto agudo en Menorca tienen menos probabilidades de

sobrevivir que si le sucede en Mallorca o en Ibiza, donde el

Ibsalut sí ofrece este servicio.

Sra. Consellera, ¿tiene previsto el Ibsalut instalar una sala

hemodinámica en el Hospital Mateu Orfila donde se pueda

practicar el cateterismo cardíaco garantizando la igualdad de la

atención sanitaria de los menorquines con respecto a las otras

islas?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLER DE SALUT (Patrícia Juana Gómez

i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, sempre estam oberts a

estudiar la implementació de nous serveis a qualsevol de les

nostres illes, però és molt important fer-ho amb garanties de

qualitat i de seguretat. 

En termes de planificació sanitària la majoria

d’intervencions clíniques precisen d’un nombre suficient de

casos i, a més, és necessari que hi hagi suficients especialistes

i les condicions per poder-ho fer. És fàcil entendre que

qualsevol persona hauria de ser atesa per professionals amb

molta experiència, amb experiència suficient i sobretot si es

tracta d’una tècnica delicada on perilla la vida. 

En el cas de l’hemodinàmica no és només fer cateterisme,

és necessari també disposar de la unitat de coronàries

corresponents per donar suport a qualsevol eventualitat que

pugui sorgir. A més, hem de tenir present que l’hemodinàmica

que reben els menorquins en aquests moments a Mallorca és

una de les millors del país, com ha estat reconeguda

internacionalment. 

Estudiarem aquesta demanda i no dubti que si es compleixin

els requisits farem tot el possible per dotar Menorca d’aquests

serveis, si es compleixen els requisits. Acostar els serveis a la

població i evitar desplaçaments és un dels eixos dels nostres

programes de govern.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Consellera. Desde Ciudadanos creemos que

los problemas que comporta la insularidad deberían ser un tema

prioritario a resolver y a tener en cuenta por todos los partidos

políticos. Estamos ante un problema extremo de los perjuicios

de la doble insularidad de Menorca, del riesgo para la vida de

los enfermos menorquines que sufren un infarto agudo, un

problema, un problema de doble insularidad que sólo puede

solucionar el Govern de las Islas Baleares, no el Gobierno de

España, el Govern de las Islas Baleares que a día de hoy es del

PSIB y de MÉS, y usted ahora me está poniendo excusas,

excusas, excusas a los menorquines, ya veremos. Es un

problema vital y se tiene que introducir en el sistema

hospitalario de Menorca.

Sra. Consellera, ¿cómo puede usted explicar a los

menorquines que este servicio no es tan necesario para ellos,

que depende y que sí es necesario para mallorquines e

ibicencos?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patrícia Gómez.
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LA SRA. CONSELLER DE SALUT (Patrícia Juana Gómez

i Picard):

Gràcies, presidenta. Miri, a Menorca l’atenció en cas

d’infart està garantida i, a més, és molt bona. El temps de

resposta, per exemple per a la fibrinolisis que vostè comenta,

és de trenta-tres minuts davant de la mitjana de Mallorca que és

de noranta minuts. El cent per cent dels infarts són desplaçats

posteriorment a Son Espases per poder realitzar el cateterisme

i si és necessària l’angioplàstia. 

És molt important incidir en l’experiència i la qualitat també

que té el Servei de Cardiologia de l’Hospital de Son Espases i

el Servei de Cirurgia Cardíaca que és un dels millors del món,

del món dic, eh?

Per una altra banda, mentre tot això és possible, mentre tot

això és possible, nosaltres intentam, com vostè molt bé diu, és

reduir les incomoditats que tenen els pacients i les famílies que

s’han de desplaçar a Mallorca. També hem demostrat no només

voluntat sinó fets efectius, hem posat, hem començat a treballar

per construir una residència a Son Espases, hem augmentat les

places amb el conveni de Can Granada perquè es puguin

desplaçar aquí, treballam per posar un avió-ambulància, que

això és important, durant vint-i-quatre hores, o sigui, que pugui

volar les vint-i-quatre hores, no és una avioneta, és un avió, i

millorar, per tant, les condicions dels trasllats. Mentre no es

pugui fer la tècnica allà hem de garantir que es faci aquí... 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CONSELLER DE SALUT (Patrícia Juana Gómez

i Picard):

... amb la màxima qualitat.

Gràcies. 

I.14) Pregunta RGE núm. 3457/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a retallada de l'horari

d'atenció de pediatria a la unitat bàsica de salut de

Portocolom.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 3457/16, relativa a retallada

de l’horari d’atenció de pediatria a la unitat bàsica de salut de

Portocolom, que formula el diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer. Té

la paraula el Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

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

unitat bàsica de Portocolom atén uns 4.000 habitants, però a

l’estiu aquest nombre es multiplica per tres, per la qual cosa la

seva remodelació i ampliació va ser demanada i reivindicada i

per això el 2010 el conseller de Salut va anunciar aquesta

inversió, encara que després aquesta inversió va ser pagada per

l’Ajuntament de Felanitx, però quan es va aconseguir la

mateixa conselleria va definir la situació, “hoy acaba una

reivindicación histórica”. També el 2014 es va fer front a una

nova inversió i augment de la dotació sanitària, a pesar del

context econòmic que vostès varen deixar. Però és ara quan

aquest govern presumeix d’augment de pressupost a salut quan

s’ha produït una altra retallada, en aquest cas reduint l’horari de

pediatria a la unitat bàsica de Salut de Portocolom.  A partir

d’abril s’eliminen tres hores diàries d’aquest servei i queda una

atenció de nou a onze hores, un horari absolutament insuficient,

però també contradictori amb els seus arguments de millorar

l’accessibilitat a la salut amb l’ampliació de l’horari de tarda

dels centres de salut de Balears.

Per això, Sra. Consellera, quin és el motiu de la retallada

d’horari d’atenció de pediatria a la unitat bàsica de

Portocolom?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLER DE SALUT (Patrícia Juana Gómez

i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, gestionar, distribuir els

recursos de la manera més eficient i això és el que ens demana

la població. Estarà d’acord amb mi que si tenim dos

professionals a Felanitx que estan sobresaturats amb un nombre

de nins molt elevat que tenen cada un d’ells i un altre a

Portocolom amb la meitat de la seva jornada laboral que no té

nins, perquè per la quota de nins que hi ha a la unitat bàsica,

idò, no es tracta de cap retallada, és una redistribució coherent

i eficient dels recursos, per què?, perquè a Felanitx continua

havent, hi havia tres pediatres, hi ha tres pediatres i hi

continuarà havent tres pediatres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicent Ferrer.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, perdó. 

EL SR. SERRA I FERRER:

... moltes gràcies. Sra. Consellera, distribució de recursos o

retallades, aquesta és la qüestió. La qüestió és que vostè està

plantejant-se tornar a la situació anterior i el que és clar és que

vostè ha transformat una reivindicación histórica en una

retallada. Com és possible que allò que era una necessitat fa sis

anys, fins i tot fa dos anys, ara no ho sigui? És evident que

presumeixen d’un augment de pressupost de cara a fora, però

de cara a dins fan retallades perquè entre el que no cobreix i el
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que té i el que li pispen per a altres coses no hi arriba, Sra.

Consellera, i vostè està fent retallades. 

Fa retallades en els horaris d’atenció pediàtrica no només a

Portocolom, no ha fet noves contractacions a tots els centres de

salut per a l’ampliació d’horari; ha retallat personal en els

serveis d’urgències; ha mantingut tancades plantes d’hospitals

on hi havia saturació a urgències; ha tengut aquests serveis

d’urgències saturats tot l’hivern, fins i tot darrerament en el mes

de març a 75 pacients i mentrestant ha renunciat al sociosanitari

de Son Dureta bàsic per alliberar llits d’aguts; ha retallat

preu/hora a zeladors i a auxiliars d’infermeria a les peonades

quirúrgiques i ha estat treballant per reduir contractacions

d’infermeria, d’auxiliars d’infermeria i de zeladors; manté el

copagament de vacunes que a les altres comunitats autònomes

són gratuïtes i privatitza serveis. Aquesta és la línia real de

gestió sanitària de vuit mesos.

Sra. Consellera, basta de demagògia i de retallades, encara

que només sigui per coherència amb el discurs d’aquest govern.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLER DE SALUT (Patrícia Juana Gómez

i Picard):

Gràcies, presidenta. El que hem de sentir. Estam ajustat la

càrrega que té cada un dels professionals i això està lligat a la

qualitat assistencial. En el cas de la zona bàsica de salut de

Felanitx hi ha tres pediatres, com li explicava, per donar

cobertura a la població pediàtrica de zero a catorze anys, 2.800

nins entre el centre de salut de Felanitx, la unitat bàsica de

Portocolom, S’Horta i Cas Concos, dos pediatres estan ubicats

de forma completa a Felanitx i un a Portocolom. Els pacients

que veuen cada un d’ells dóna una pressió assistencial... és que

no... ni cal explicar-la, però veuen el doble de nins els que són

a Felanitx.

Per tant, no és de rebut, dic jo, que el pediatre que és a

Portocolom que pot veure els nins fins a les onze del matí a

partir d’aquesta hora vagi a reforçar el centre de salut de

Felanitx? Això és el que ens demana la població per atendre

millor els nins de Felanitx, no només tenim un centre de salut

sinó altres unitats bàsiques. 

Les nostres decisions les feim amb naturalitat i amb

transparència, no tenim res a amagar. Hem avisat, hem parlat

amb el batle de Felanitx, amb l’Associació de Veïns de

Portocolom, tenim pendent una reunió per donar-los més

explicacions, com li estic donant en aquest moment a vostè.

És una forma molt diferent de fer les coses, Sr. Diputat, de

com es venien fent fins ara. Nosaltres ampliam horaris els

capvespres, vostès directament els tanquen, fan desaparèixer la

gerència d’Atenció Primària, redueixen el nombre de

professional contractats a 1.400 persones, augmenten les llistes

d’espera, no els ha importat mai... no els ha importat durant

quatre anys, com a mínim durant aquests darrers quatre anys la

sanitat pública i sembla mentida que siguin capaços de dir, de

fer les afirmacions que ha fet quan tenim més professionals,

més recursos, més pressupost i de gener de 2015 al gener de

2016 tenim 387 professionals més...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 3456/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a Fons de Liquiditat Autonòmic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE núm. 3456/16, relativa a Fons de

Liquiditat Autonòmic, que formula el diputat Jaume Font i

Barceló del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

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

Presidenta del Govern, veig que avui té tranquils els de Podem,

que no li han fet cap pregunta, està molt bé. 

Després de les contestes que la consellera d’Hisenda ha

donat al Sr. Melià, la pregunta és senzilla, és a dir: pot garantir

aquest govern que arribaran els doblers del Fons de Liquiditat

Autonòmic si es nega a complir les exigències de l’Estat?,

aquesta és la pregunta i és bastant senzilla després de veure que

dia 3 de març el Ministeri d’Hisenda va notificar al Govern que

tenia set dies per presentar una actualització del pla d’ajuts per

valor de 220 milions d’euros, que corresponien lògicament als

doblers que vàrem gastar de més l’any passat, que no són

imputables només al seu govern, sinó als dos governs que hi va

haver.

Segons nosaltres l’objectiu de Montoro era garantir

l’estabilitat pressupostària, el control del deute financer, que

hem sobrepassat com molt bé ha dit el Sr. Melià, en 9.000

milions dels quals 5.000 són del fons, i reduir el període mitjà

del pagament a proveïdors, que com molt bé també ha dit el Sr.

Melià ha arribat a 77 dies.

Dia 4 de març, el dia següent al que el Sr. Montoro va dir

això, el Govern es va rebelAlar i va descartar noves retallades

tot i les exigències de Madrid, i la consellera d’Hisenda diu que

la previsió és assumir un dèficit del 0,6 no per a enguany, sinó

en els tres anys vinents i també que el pressupost de 2016

contempla tota una sèrie de mesures per fer front als ajusts,

però via més ingressos.
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El mateix divendres, una vegada que Montoro demanava...,

del dic “no” i després dic “sí”, el Consell de Govern va aprovar

adherir-se al Fons de liquidat autonòmica per un valor de 257

milions d’euros.

Per tot això, com s’ho farà?, pot garantir aquest govern que

arribaran els doblers del Fons de liquidat autonòmica?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Font, jo tornaré dir molt

clar el que pensam des del Govern de les Illes Balears:

nosaltres no estam d’acord amb els plantejaments econòmics

que fa el Govern d’Espanya, amb l’ofegament econòmic que fa

el Govern d’Espanya de Mariano Rajoy a les comunitat

autònomes, i això ho hem dit per activa i per passiva, no hi

estam d’acord. Ara bé, som un govern seriós i responsable, un

govern que està complint i que està contenint deute públic i està

contenint dèficit, l’any passat tancàrem amb un 1,74%, enguany

tancarem amb un 1,51%, malgrat això, hem retornat drets als

ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma.

Repetesc: nosaltres no estam d’acord amb aquest plantejament

que fa el Govern d’Espanya, hem anat al Consell Nacional de

Política Fiscal i Financera i hi hem votat en contra, hem

plantejat una altra política econòmica aquí a les Illes Balears.

Ara, també li vull dir molt clar i molt fort: ningú no s’atrevirà

des del Govern d’Espanya a no enviar el FLA a aquestes illes

perquè com nosaltres no complim no compleix ningú el dèficit

públic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

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

realitat... i li ho vàrem dir al debat de pressuposts, que el

problema era dia 1 de gener de 2017, com arribàvem allà, és a

dir, no tenim REB, ni nou finançament autonòmic ni les

inversions estatutàries, ni tan sols tenim pressupostats els

doblers de les depuradores i va per llarg, vostè ho sap. La

situació que hi ha a Madrid és complicadíssima. De l’ecotaxa

no es pot pagar tot i vostè té un problema, com tots, i quan dic

vostè m’hi incloc i crec que ens hi podem incloure els 59 que

som aquí dins, un problema molt gros i complicat per poder

arribar al gener i pressupostar l’any que ve.

La meva pregunta, la nostra pregunta és: davant aquesta

situació de colAlapse, té un pla B?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sra. Presidenta. Vostè ho diu bé, no tenim nou

règim especial ni nou sistema de finançament, i afegirem: ni

nou govern a Espanya. Aquesta és la realitat en què ens trobam

en aquest moment.

Jo li deia que aquest govern té molt clares les regles que

pensa defensar i que vol defensar. Nosaltres, a diferència del

que passava en la passada legislatura, no anam a Madrid a

acotar el cap i a dir amén, amén, sinó tot el contrari,

reivindicam la nostra autonomia i reivindicam els recursos que

són necessaris per als ciutadans d’aquestes illes, seguirem

reivindicant el nou sistema de finançament autonòmic,

seguirem reivindicant el nou règim especial i en el tema del

FLA també li he de fer una advertència, perquè sí que al

principi el FLA va servir per poder pagar els proveïdors, en

aquest moment s’està convertint en un mecanisme absolutament

pervers que ens està llevant tota l’autonomia financera i política

perquè qui decideix quines factures es paguen ja no som

nosaltres, sinó que és el Govern d’Espanya. 

Estam en una situació, per tant, políticament crec que molt

dura i que s’ha de defensar també des de les diferents

comunitats autònomes. En aquest moment el FLA, el 90% del

FLA serveix exclusivament per pagar deute. Per tant, nosaltres

no necessitaríem el Govern d’Espanya, sinó que necessitaríem

unes condicions per poder donar els serveis amb dignitat als

ciutadans que és el que es mereixen.

Per tant, li repetesc una vegada més: governi qui governi a

Madrid nosaltres defensarem la justícia per als ciutadans

d’aquestes illes, però té davant un govern seriós i un govern

rigorós que malgrat les normes que ens imposen a Madrid,

estam complint amb els ciutadans i amb els compromisos que

havíem adquirit.

Moltes gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 3640/16, presentada per

l’Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a reacció del Ministeri

d'Agricultura i Medi Ambient després de la reunió

mantinguda amb el conseller de Medi Ambient.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE núm. 3640/16, presentada en

substitució de la RGE núm. 3463/16, relativa a reacció del

Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient després de la reunió

mantinguda amb el conseller de Medi Ambient, que formula la

diputada Margarita Prohens i Rigo del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.
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LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern,

sabíem que la seva consellera de Transparència se sent atacada

quan li feim preguntes al Ple perquè ha de tapar la incapacitat

de la seva gestió i les seves mentides i avui ho corroboram;

sabíem que va nomenar un conseller d’Agricultura que no hi

creu, que gestiona malament i ara a més sabem que també diu

mentides. 

Els governs de quotes, Sra. Armengol, mai no són bons i no

són bons perquè a més a vostè li fan fer paperots i la fan anar

a Berlín a queixar-se dels problemes de l’aigua que tenim a les

Balears justament el mateix dia que el ministeri desmenteix les

declaracions del seu conseller. 

Per això li vull demanar, Sra. Armengol: com valora

aquesta nota del Ministeri de Medi Ambient que posa en

evidència no només el seu conseller, sinó tota la seva gestió?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Prohens, estic molt

contenta que em faci aquesta pregunta perquè podrem explicar

la nostra versió de la circumstància.

 A la fi la Sra. Tejerina rep el conseller Vicenç Vidal, no sé

si això li sembla raonable o no, a mi em sembla que després de

nou mesos d’un nou govern no és raonable que el Govern

d’Espanya no et rebi per arreglar els problemes que tenen els

ciutadans d’aquesta comunitat autònoma. 

El conseller Vidal va poder aprofitar per treure-li diferents

qüestions que preocupen al Govern d’aquestes illes, no sé si a

vostès, als del Partit Popular, els preocupen o no els preocupen.

Jo li explicaré el que a nosaltres ens preocupa i ens ocupa.

Tenim una sequera que està creant molts de problemes als

pagesos i als ramaders d’aquestes illes. El Govern que tenc

l’honor de presidir, Sra. Prohens, ha fet tot el possible i

l’impossible per treure 2 milions d’euros que hem tret de crèdit

extraordinari per poder donar a l’abast dels pagesos per intentar

ajudar a pagar l’alimentació a la qual no arriben; hem posat 8

milions d’euros en crèdits d’ISBA circulants que poden ajudar

també els pagesos i els ramaders i a les cooperatives d’aquesta

comunitat autònoma; s’han fet quatre meses de sequera, jo he

fet reunions al Consolat amb el conseller Vicenç Vidal amb les

quatre organitzacions agràries per parlar dels temes que

preocupen els pagesos i els ramaders d’aquestes illes, divendres

hi torna haver una comissió de sequera en la qual segurament

prendrem noves mesures i noves iniciatives per fer front a la

sequera.

El conseller Vidal va demanar ajuda al Govern d’Espanya

perquè tenim declarada la sequera des de dia 3 de febrer, què

va dir la Sra. Tejerina?, zero euros a les Illes Balears. Em

sembla molt malament l’actitud del ministeri si això és el que

em demana.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, Sra. Presidenta. Entenc que vostè aquí avui ha de

defensar el seu conseller, però esper que almanco en privat no

defensi allò que no té defensa, de fet, ja no té ni defensa per

part d’assessors del seu govern que s’amaguen en columnistes

ocults per intentar salvar allò que ningú ja no pot salvar, i

cregui’m, Sra. Armengol, el seu problema menor és que això ho

digui jo.

Es queixen de les dessaladores quan sabem que des del mes

de febrer vostès han rebut les dessaladores per part del Govern

i són ara responsabilitat seva, 75 milions d’euros ha invertit el

Govern del Partit Popular, quatre vegades més que el que

demanava el seu conseller. Es queixen que Madrid no els

escolta, “els ofega”, ha dit vostè. Però vostès quan hi van no

obrin la boca, ni propostes per distribució d’aigua, ni torrents,

ni sequera. Té un conseller que crida molt aquí, però que calla

quan va a Madrid. Tanta sort que és nacionalista, Sra.

Armengol.

I el més greu de tot, té un conseller que no paga ni a

pagesos ni a ramaders i no paga perquè no sap, o perquè no vol

pagar. I la resta, mai tan ben dit, són excuses de mal pagador.

Ha pagat el 62% de la PAC, mentre la mitjana estatal es troba

en el 75% i hi ha altres comunitats que es troben en el 84%.

Amb el mateix programa informàtic, Sra. Armengol, aquest

mateix programa que utilitzava el Partit Popular quan érem els

primers a pagar. El ministeri els demana informació per poder

pagar abans les ajudes a l’oví i caprí i vostès s’hi neguen, no

volen que se pagui abans, no volen pagar. I tampoc no passen

aquesta informació.

Sra. Presidenta, l’anterior pacte va eliminar la Conselleria

d’Agricultura, vostè n’ha mantingut el nom, però ha eliminat

les polítiques d’agricultura. Per dignitat, Sra. Presidenta, no

continuï defensant allò que no té defensa, per molt que es

tuitegi una mentida, continuarà sent una mentida.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Segueixen fatal, Sra. Prohens, ara

ve aquí avui a defensar el Sr. Rajoy, que ja ni els seus de

Madrid el defensen. No sé què he de pensar de vostè, Sra.

Prohens, però li ho explicaré.

El Sr. Vidal, entre d’altres coses, va anar a Madrid a

defensar els interessos de les Illes Balears i dels pagesos i

ramaders d’aquesta comunitat autònoma. Li he explicat,

nosaltres li vàrem demanar a la ministra ajudes concretes per a

la sequera a les Illes Balears, ens va dir zero euros. Vostè amb

qui està, amb la ministra o amb els pagesos i ramaders

d’aquesta comunitat autònoma? Va anar el Sr. Vidal allà i li va

demanar, escoltin, aquests 70 milions d’euros, que avui em diu

75, fa deu anys que prometen els 75 milions d’euros en

depuradores, ens entenem? Deu anys! 75 milions d’euros que

han tengut unes baixes de constructores de 20 milions, i el

conseller Vidal amb bona raó li va dir, els 20 milions que es

reinverteixin a Balears i la ministra va dir no, ni parlar-ne.

Vostè amb qui està, que aquests 20 milions venguin a les

Illes Balears, o estan pel Govern d’Espanya que ens segueixi

llevant els recursos necessaris per a aquesta comunitat

autònoma? Sra. Prohens, aclareixin-se, convé que comencin a

defensar els interessos de les Illes Balears. El Sr. Bauzá, amb

el seu acotar el cap ja sabem què li ha passat, el Partit Popular

convé que s’aclareixi si vol ser defensor dels interessos

d’aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

II. InterpelAlació RGE núm. 8530/15, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a inserció laboral de

colAlectius vulnerables.

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

InterpelAlació RGE núm. 8530/15, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a inserció laboral de colAlectius

vulnerables.

Té la paraula la Sra. Sandra Fernández del Grup

Parlamentari Popular.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. El Grupo Popular presentó ya

hace algunos meses una interpelación al Govern para que nos

pudiese explicar sus lineas políticas respecto a la inserción

laboral del colectivo vulnerable.

Empezaremos esta interpelación situándonos en el contexto

actual. Es cierto que la situación económica a nivel general está

mejorando, que los datos de empleo están mejorando, pero

también es cierto que todavía existe mucha desigualdad en

nuestra comunidad autónoma y que todavía existen

determinados colectivos que, pese a esta recuperación

económica y con las políticas ordinarias de empleo, no

conseguirán integrarse en el mercado laboral. Precisamente

estamos hablando de aquellos colectivos más vulnerables.

Creemos que es trabajo de las administraciones públicas,

garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas,

en este caso de nuestra comunidad autónoma, es decir, de

aquellas que no tienen las mismas condiciones para llegar al

mismo sitio, que sea en este caso el Govern el que pueda dar

los apoyos necesarios para que consigan, y también en este

caso, la inserción laboral.

Cuando hablamos de colectivos vulnerables, hablamos de

un colectivo muy amplio. Podemos incluir a los mayores de 45

años, a personas con discapacidad, a personas inmigrantes,

personas en riesgo, situación de exclusión social, a jóvenes y

también a mujeres. Evidentemente el que sea un colectivo tan

amplio y con diferentes perfiles, hace que todavía sea más

difícil poder trabajar en una solución concreta a cada uno de

estos colectivos.

Si nos ponemos a estudiar los recursos existentes,

encontramos que son muchos y muy dispersos. Evidentemente

no es una cuestión de esta legislatura, ni de la anterior, ni de la

anterior. Y echando una vista rápida, sin haber hecho un

estudio más exhaustivo de los recursos que podemos encontrar,

tanto en el Govern como en el Consell de Mallorca y en el

Ayuntamiento de Palma, he intentado poner un ejemplo que

afecta al mismo territorio, nos encontramos que desde el

Govern, a través de la Conselleria de Trabajo, hay una

convocatoria de ayudas destinadas a la integración laboral de

personas con discapacidad en centros especiales de empleo,

hay una convocatoria de ayudas para fomentar la ocupación de

jóvenes, a través de la garantía juvenil y otros colectivos

vulnerables, fondo social europeo, convocatoria de ayudas para

el fomento de la ocupación de las personas con discapacidad en

empresa ordinaria, convocatoria de ayudas de ajuste personal

en los centros especiales de empleo, convocatoria de ayudas

para mantener los puestos de trabajo en los centros especiales

de empleo. 

Si pasamos al SOIB, convocatoria de ayudas para el

proceso de inserción de colectivo vulnerable, a través de fondo

social europeo, la convocatoria de visibles, en este caso 2015,

para mayores de 45 años a través de los municipios,

convocatoria de garantía juvenil, convocatoria de formación

para colectivos vulnerables, convocatoria del programa piloto

de formación dual, la aportación que hace el SOIB a los

consells insulares para poder gestionar la renta mínima de

inserción, los certificados de profesionalidad y evidentemente

también el servicio de orientación que pueda dar el propio

SOIB.

La Conselleria de Servicios Sociales tiene también una

convocatoria para financiar servicios de orientación,

valoración, integración y formación sociolaboral a colectivos

en riesgo de exclusión social; tiene una convocatoria también

para financiar el servicio de ajuste personal de los centros

especiales de empleo. Tiene también diferentes convocatorias

a nivel de inmigración también para poder fomentar la
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inserción laboral del colectivo inmigrante y también hace su

propia aportación a los consejos insulares para poder financiar

al renta mínima de inserción.

Si pasamos al Consejo de Mallorca nos encontraremos que

gestionan la renta mínima de inserción, a través de dos vías: la

inserción laboral y las ayudas económicas a empresas, y tienen

además un servicio de itinerario integral de inserción laboral

para personas con discapacidad.

Si pasamos al Ayuntamiento de Palma, mismo territorio,

tiene el servicio de orientación laboral a los centros

municipales de servicios sociales, servicio externalizado de

Cruz Roja; tiene subvenciones a entidades, también con estos

fines y tiene los propios talleres de formación y de ocupación

que hacen los centros municipales de servicios sociales, el

servicio que presta Palma Activa.

Después también podríamos hablar de las diferentes

iniciativas privadas en nuestra comunidad autónoma, tanto de

entidades sociales, proyectos que no están financiados por la

comunidad autónoma o por ninguna administración, y los

programas específicos que también tienen y que han impulsado

empresas de nuestra comunidad autónoma.

Le digo esto porque evidentemente, y yo he sido la primera

sorprendida cuando nos ponemos a mirar todos estos recursos,

al final vemos que hay muchísima dispersión. Es evidente que

no es una responsabilidad, ni le vamos a echar la culpa a usted,

porque es algo que se ha venido haciendo desde hace mucho

tiempo, pero también creemos que esta dispersión puede hacer

que no se optimicen lo suficiente los recursos, que no tengamos

unos criterios y una estrategia clara y común evidentemente

para hacer frente a una problemática tan compleja, y nos

gustaría poder hablar de precisamente esto, de si cree el Govern

que existe la suficiente coordinación, si deberíamos hacer un

replanteamiento general, vista la situación que tenemos hoy en

día, de poder hacer a lo mejor una estrategia común entre todas

las administraciones públicas, implicando también a las

entidades, implicando a las empresas, para la inserción laboral

de todos aquellos colectivos vulnerables. Si debemos poner en

común los criterios a la hora de poder ofrecer todas estas

convocatorias. Y una vez que también hablamos de las

convocatorias, también es cierto que hay una gran complejidad

administrativa en todas las convocatorias, no solamente por el

número de convocatorias, sino también por los requisitos que

se ofrecen en estas convocatorias y evidentemente hay que

cumplir la Ley de subvenciones, hay que cumplir lo que exige

también el Fondo Social Europeo, pero también nos

preguntamos si no es hora de poder hacer una revisión para de

verdad ver si se pueden simplificar todos estos procesos.

Además, cuando hablamos especialmente del Fondo Social

Europeo, que es una de las convocatorias más complicadas,

también vemos -y esto sí se lo puedo decir yo por experiencia

propia- que las diferentes administraciones se van echando la

culpa. Cuando hablamos de por qué son tan complicados estos

trámites administrativos, al final el Govern evidentemente dice

que es el Estado quien le exige cumplir todos estos trámites, el

Estado dice que es la Unión Europea quien le exige todos estos

trámites, y si hacemos contactos con la Unión Europea, lo que

nos dicen es que habían simplificado los trámites, con lo cual

ya será cuestión del Estado y de las comunidades autónomas.

Usted, que nos consta que tiene bastantes contactos a nivel

estatal, podríamos tal vez solucionar dónde está el problema de

toda esta tramitación administrativa y, evidentemente, poder

simplificar todas estas cuestiones, porque tanto para entidades,

para empresas, incluso para las propias administraciones, es

muy complicado a veces cumplir todos estos criterios, y hace

que se desvíe muchas veces el trabajo que tienen que hacer los

profesiones a cumplimentar todo el papeleo en lugar de

realmente trabajar por la inserción de las personas.

Además, también, una novedad que ustedes sí que han

incluido es que las convocatorias también están abiertas,

algunas de ellas, a las administraciones. Esto no nos parece

mal, pero es cierto que hacer competir a entidades y a las

administraciones en una misma convocatoria con las misma

cuantía puede hacer que tanto programas de administraciones

o de las entidades sociales queden fuera. Nosotros no tenemos

ningún problema en que se puedan abrir todas las convocatorias

y que evidentemente sean los mejores programas los que pueda

financiar el Govern.

Dicho esto, también es cierto que tal y como están

planteadas algunas convocatorias, y esto es algo que sí que ha

planteado muchas veces el tercer sector, ya nos lo planteaban

a nosotras, es verdad que las convocatorias suelen tener

carácter anual, y trabajar con una persona que tiene

determinado perfil, una persona que está en situación de

exclusión social, tal vez no baste un año el trabajo que se tiene

que realizar con esa persona para conseguir una posible

inserción, se necesitarán más, con lo cual hacer convocatorias

anuales, y en este caso incluir a más posibles beneficiarios con

la misma cuantía, puede hacer que procesos que se hayan

empezado con diferentes personas se puedan ver interrumpidos.

Al margen de esto también es verdad que podríamos hablar

de dar una mayor estabilidad a todas estas convocatorias, a

todo este trabajo que puede hacer cualquier administración o

cualquier entidad con las personas que se encuentran en esta

situación, el dar una continuidad y que no se tenga que

depender año tras año de esta convocatoria. 

Después también creemos necesario que se desarrolle una

normativa respecto a las empresas de inserción, que

evidentemente también pueden solucionar en este caso y

pueden dar un apoyo muy importante a la inserción laboral de

todos estos colectivos. También el poder fomentar otras nuevas

fórmulas para la inserción de personas que se puedan encontrar

en una situación de exclusión social, como por ejemplo puede

ser el autoemprendimiento. Existe, y le voy a poner de ejemplo,

una entidad que trabaja en nuestra comunidad autónoma, que

es Treball Solidari, que tiene un programa de microcréditos, en

este caso a mujeres inmigrantes, para que ellas mismas se

puedan convertir en autónomas. Es un programa que funciona

con muchísimo éxito, que tiene un éxito prácticamente creo que

era del 90 y tantos por ciento de éxito en el sentido de que las

mujeres con estos microcréditos podían tener su propio negocio

y poquito a poquito iban devolviendo, evidentemente con unas

condiciones más ventajosas, todos estos créditos, y tal vez

podría ser una fórmula que incorporase la administración. 
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También nosotros creemos y apostamos, y así lo

comenzamos la pasada legislatura, por la formación dual, la

formación dual como un sistema mixto de empleo y de

formación. Existe a nivel estatal el contrato para la formación

y el aprendizaje que se reguló a través del real decreto en 2012,

y creemos que puede ser una herramienta muy eficaz para el

colectivo vulnerable poder hacer esa inserción a través de la

formación dual. Ha tenido muchísimo éxito en otros países; el

mayor exponente de la formación dual es Alemania, es un país

donde evidentemente, no solamente para jóvenes sino para

muchos colectivos, se está aplicando la formación dual; es una

fórmula de poder implicar tanto a la empresa ordinaria, como

a la administración, como a las entidades, y como ya digo la

pasada legislatura se puso en marcha a través de un proyecto

piloto, que en este caso recogía empresas de inserción -dentro

de la convocatoria se podían presentar- o centros especiales de

empleo, pero creemos que se debe seguir apostando. Ya nos

contestó que ustedes iban a apostar por la formación dual, nos

consta que van a repetir la convocatoria, pero creemos que

evidentemente revisando la actual convocatoria, que

seguramente tendrá muchas posibilidades de mejora, se debe

seguir avanzando y sobre todo se deben avanzar hasta

incorporar a la empresa ordinaria, que este es el verdadero

propósito de la formación dual; ¿por qué?, porque tiene una

serie de ventajas, como es evidentemente aprender el trabajo

directamente en la empresa, el tener una formación específica

que también da una titulación particular, y que además se tiene

un salario desde el primer día. Esto significa que evidentemente

la persona que está haciendo una formación dual, que tiene un

salario desde el primer día, se ve muy reconfortada y la

autonomía personal de esa persona, que yo creo que es lo que

todos queremos, se va desarrollando y puede volver a tener ese

proyecto de vida, tan vital...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fernández, hauria d’anar acabant.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Un momento, por favor, presidente. ...ese proyecto de vida

que se ha visto truncado en cualquier momento, por lo que a

nosotros nos gustaría saber cuál es su planteamiento de futuro

respecto a la inserción laboral de colectivos vulnerables.

Sabemos que le hemos..., o que le hecho una serie de

cuestiones, que no es responsabilidad suya en este momento,

que todos los gobiernos hemos seguido haciéndolo, yo creo que

con muy buena voluntad, pero tal vez sea el momento de poder

replantearnos y poder reorganizar todo lo que implica la

formación y todo lo que implica la inserción laboral de todas

las personas de nuestra comunidad...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fernández, ha de finalitzar.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

...autónoma. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Té la paraula el

representant del Govern, el Sr. Negueruela, per un temps de

deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gràcies, Sr. President. Sra. Fernández, sí, creo que ha

planteado numerosas problemáticas que sé que las conoce

porque ha trabajado en el sector y por tanto podemos

discutirlas. Yo creo que tanto el fondo de su interpelación

como nuestra posición es mejorar las condiciones de las

personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad.

Lo que sucede también es que tenemos que analizar qué

situación económica tenemos actualmente y a qué nos han

llevado la crisis económica y determinadas medidas adoptadas,

y es cierto que usted habla de determinados colectivos. Hay dos

colectivos específicos que creo que ahora tenemos que hacer

políticas muy dirigidas a ellos, como pueden ser los mayores de

45 años y los jóvenes, que hemos encontrado una situación que

a medida que ha avanzado la crisis se ha agravado de forma

extraordinaria la salida del mercado laboral, y ahí yo creo que

la reforma laboral ha tenido mucho que ver en esa salida

masiva, sobre todo de personas más mayores, y la dificultad de

entrada en el mercado laboral ha hecho que estos dos colectivos

ahora también sean unos de los colectivos prioritarios tanto del

Govern como me consta que en distintos programas que

ustedes empezaron a impartir, y luego me referiré a ellos.

Yo creo que después tenemos luego lo que tradicionalmente

todos podíamos haber entendido como sectores con especiales

dificultades de inserción laboral, como pueden ser los

colectivos de discapacitados, enfermedades mentales, es decir,

toda una serie de personas que siempre han estado en una

situación de especial vulnerabilidad y que ahora además se

agrava porque además ven cómo todo este sector se va

agrandando. Por tanto creo que tenemos un largo trabajo, y

creo que además podemos pactar políticas al respecto en el

sentido de mejorar la empleabilidad de dichos sectores.

Creo que hablamos..., y me referiré a los principales temas

que usted ha señalado, que tenemos recursos, muchos y

dispersos, por parte ahora de muchas entidades. Creo que

también se ha de poner de relieve que todo lo que ha

enumerado también son esfuerzos que se están llevando a cabo

por nuevos gobiernos que han apostado y han incrementado

fuertemente los recursos destinados con fondos propios al

respecto, por lo menos es lo que sucede con el Govern y me

consta que también otras entidades. Yo creo que sí que es cierto

-y usted lo ha señalado- que hay que coordinarse mejor, hay

que hacer un gran pacto, una estrategia que mejore esa

coordinación. Nosotros desde luego -se lo iré explicando- en

distintos programas ya lo hemos activado, como puede ser en

el de Visibles y en el de Garantía juvenil, donde forzosamente

participan los ayuntamientos y los consells, pero es cierto que
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nos queda también un trabajo de coordinación para mejorar la

efectividad de las mismas. Ha señalado distintas convocatorias,

luego me referiré al Fondo Social Europeo. Ha dicho que es

cierto que hay..., más que una dispersión de recursos hay

competencias en distintas administraciones y todos

entendemos, y todos los gobiernos que hemos entrado,

entendemos que nos hemos de dirigir a los sectores más

afectados por la crisis, y por tanto más que una dispersión de

recursos ha habido desde luego una gran inyección de recursos

al respecto.

No voy a echar..., no sé si tengo contactos o no a nivel

Estado, pero lo que es cierto es que a nivel de Fondo Social

Europeo tenemos una problemática todos, no la voy a eludir, es

una problemática de cómo, no es decir que el Estado es el que

lo fija, o la Unión Europea; no, la Unión Europea fija unos

requisitos que son de obligado cumplimiento, y eso es cierto

que pone en dificultades de justificación a las entidades y a los

departamentos de justificación. Creo que ahí se ha ido

avanzando, falta mucho por avanzar, se han establecido en el

SOIB nuevos equipos que se ajustan a lo establecido por el

Fondo Social Europeo, pero aún así queda bastante camino.

En cuanto a la formación dual, luego me referiré a ella. Yo

creo que sí, que efectivamente el real decreto en 2012 introduce

una fórmula, que si bien al principio costó adaptar porque es

cierto que España no es Alemania en cuanto a formación dual,

el tamaño de nuestras empresas desde luego no permite ese

desarrollo como se permite en otros países de nuestro entorno,

pero es cierto, ha permitido hacer, ha podido hacer

determinadas prácticas con dicha fórmula, se ha corregido

además el real decreto en todo lo referente a la teleformación

y formación a distancia que se había dicho que era un foco de

problemática, un foco de problemas y se acaba de enmendar y,

por tanto, creo que tenemos que trabajar todos con la formación

dual e ir recogiendo aspectos que le he dicho que íbamos a

mantener y que ustedes habían puesto en práctica como la

formación dual en colectivos vulnerables y que nuestra

intención, como bien ha señalado usted y creo que es necesario,

es extender esa convocatoria a la empresa ordinaria y no

únicamente dirigido a colectivos con determinadas necesidades

especiales. Creo que por tanto ahí tenemos un camino que

recorrer. 

¿Qué hemos hecho nosotros al respecto? Desde luego en

primer lugar las primeras medidas que adoptó el Gobierno

fueron, respecto a colectivos que ha señalado y ya concreto, el

Programa de garantía juvenil, desarrollar el Programa de

garantía juvenil, dirigido a jóvenes menores de 30 años y que

ya tiene más... entorno a 500 beneficiarios directamente del

propio programa, ¿qué tuvimos que hacer?, activar toda la

orientación a la cual faltaba un gran recorrido y que,

lamentablemente, tenía que haberse realizado de una forma más

directa, la orientación supuso que en el SOIB sólo había 300

jóvenes inscritos en garantía juvenil, ahora llevamos más de

1.800, se ha mejorado la coordinación con las entidades, con

los ayuntamientos y con los consells para poder sacar

programas de garantía juvenil. También se ha sacado el

Programa Visibles, dirigido a mayores de 45 años que están

ahora ya ejecutando los distintos ayuntamientos y consejos.

Todo ello, todos los programas con formación específica

dirigida fundamentalmente y como ustedes saben a los niveles

1 de formación.

Creo que en eso podemos hacer un criterio compartido.

Creo que tenemos un problema de... podemos ofrecer muchos

cursos certificados de nivel 2 y de nivel 3, pero es cierto que

tenemos un gran problema en los certificados de nivel 1, que

hay que avanzar en acreditar formaciones básicas que es en lo

que vamos a trabajar y lo que vamos a desarrollar para que

después puedan incluirse en los certificados de nivel 2 y de

nivel 3 y ahí estamos haciendo todo el trabajo, como... y

además seguiremos desarrollando las políticas que usted ha

mencionado en materia de formación dual.

Presupuestariamente también tenemos..., creo que hemos

mostrado un compromiso directo. En políticas directas, el

SOIB ya ha sacado más de 10,3 millones, la Dirección General

de Trabajo más de 5,5 y, por tanto, ya llevamos casi 16

millones de euros en lo que va de legislatura destinados... es

prácticamente uno de cada cinco euros de la Conselleria de

Treball la que se destina a estos colectivos. Si hablásemos de

políticas activas de empleo son cuatro de cada diez euros los

que destinamos a estos colectivos y se benefician más de 4.000

personas.

Las convocatorias de los 10,4 millones van dirigidas a estos

colectivos específicos y en mejorar además los procesos

administrativos para evitar que en muchos casos los colectivos

vulnerables, formación dual, la renta mínima se quedasen sin

medios de formación y acompañamiento y sacaremos más

ayudas por valor... también convocatorias por valor de 8

millones de euros.

La Dirección General de Trabajo, como bien ha señalado,

ya sacó un convocatoria de 4,8 millones de euros que se ha ido

incrementando respecto a los últimos años, y un aspecto que

usted ha señalado y que comparto con usted es que sacaremos

una línea de ayuda a las empresas de inserción. Creo que estos

cuatro años había faltado una política directa dirigida a las

empresas de inserción, sacaremos una convocatoria específica

para las empresas de inserción, además de que ya hemos

empezado a trabajar en reservar dentro de las clausulas sociales

de la administración contratos para dichas entidades, que creo

que es necesario.

Hemos introducido demandas con el sector que usted

conoce o que..., las ha señalado, nos hemos sentado todos con

ellas y estamos, creo, allí todos trabajando en mejorar las

convocatorias como no puede ser de otra forma.

Por tanto, estamos trabajando en mejorar los

procedimientos, todos nos han trasladado distintos aspectos que

en las últimas convocatorias se podían mejorar y así las hemos

incluido.

¿Qué hemos hecho?, incluir en convocatorias de usuarios

mayores de 64 años en los casos en que no se pueden jubilar;

se han modificado las formas de pago para que sean más

favorables a las entidades; se han aumentado los adelantos con

cargo a presupuesto 2016, hemos hecho otro de 35% como

adelanto a partir del mes de enero de 2017, 15% restante

cuando el SOIB lo haya liquidado; se han modificado algunos
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criterios de valoración; se han introducido elementos de

valoración en aspectos de género; tenemos en compromiso de

revisar la justificación económica antes de 31 de diciembre de

2017; simplificado la documentación de actividades de los

trabajadores a tiempo completo; incorporación de gastos de

amortización de alquiler en costes directos de los proyectos;

incorporación con cargo a la financiación con fondos propios,

las bajas laborales en el ejercicio de los proyectos hasta seis

meses que era una de las reclamaciones del sector que usted

conoce; se ha mejorado el cálculo de las inserciones laborales,

mejor cómputo de los contratos a tiempo parcial; en materia de

discapacidad y salud mental también nos hemos reunido con

todas las entidades y tenemos como objetivo, y usted lo conoce

porque lo impartieron, es la formación dual para colectivos

vulnerables y por tanto profundizar en aquellas cosas que se

realizaron y trabajar en mejorarlas y apoyamos esta

metodología y trabajo en mejorar un sistema que consideramos

idóneo para estos colectivos que aúna formación y experiencia

laboral, juntamente con unas entidades..., es cierto que era una

convocatoria que se hizo por primera vez y que hay que... y

creo que hay que destacar que se hiciese en la legislatura

pasada y nosotros ahora en lo que estamos trabajando es en

mejorar aquellos aspectos que nos pide el propio sector, ¿no?,

adaptación de la duración de las horas aprobadas para cada

certificado de profesionalidad, conseguir entre el SOIB, el

Ministerio de Empleo y las entidades del sector autorización de

la ampliación de horas de formación imputables a estos

colectivos y tenemos ya prevista una reunión para ello.

Otros colectivos que hemos incorporado en las distintas

convocatorias que hemos sacado es que los procesos de

acompañamiento lleven aparejadas acciones de formación

profesional, mayor estabilidad y ahora en lo que estamos

trabajando es en una mayor estabilidad en las convocatorias, es

decir, es ir incorporando plurianuales al respecto, que es una de

las reclamaciones del sector y simplificar la justificación

económica haciendo un estudio de costes similar a lo que se ha

hecho desde Asuntos Sociales que es una de las reclamaciones

y nos vamos a poner a trabajar con ellos al respecto.

Creo que a nivel cuantitativo hemos avanzado y creo que en

las medidas de inserción de estos colectivos... bueno,

únicamente contestarle que la... que vayan a convocatoria los

consells y los ayuntamientos, en las convocatorias que estamos

sacando, las convocatorias son de libre concurrencia, por tanto,

no limitas la libre concurrencia en las convocatorias porque lo

establece la ley aprobada el 9 de septiembre de 2015, después

cada uno decide si va a una convocatoria u a otra, son

convocatorias de libre concurrencia. 

Lo que sí está claro es que tienen dentro de la propia

convocatoria unas bases que permite que las entidades del

tercer sector que acredite una experiencia y un trabajo durante

estos años, desde luego también es valorado dentro de estas

valoraciones, pero creo que en esta materia sí que cojo su idea

de buscar una gran estrategia y una coordinación y trabajar,

creo que conjuntamente, hay aspectos que ustedes han puesto

en práctica que estamos desarrollando y estamos intentando

trabajar con el tercer sector para mejorarlas y creo que en este

aspecto es uno de los ámbitos donde deberíamos, desde luego,

pactar una política entre todas las administraciones y todos los

grupos políticos.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Negueruela. En torn de rèplica, Sra.

Fernández, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, conseller, por

su contestación. Evidentemente hay dos colectivos importantes

que a día de hoy se consideran más vulnerables, que son los

mayores de 45 años y los jóvenes y son colectivos que son más

vulnerables a raíz evidentemente de la crisis económica, pero

no podemos olvidar tampoco y espero que no lo hagan al resto

de colectivos que tradicionalmente ya han sido considerados

más vulnerables, pero evidentemente con la crisis económica

y con la situación que todavía vivimos su situación se ha

agravado todavía más y su situación se puede cronificar todavía

aun más.

Nosotros -y se lo he dicho- no nos oponemos a la libre

concurrencia y evidentemente a que sean los mejores proyectos

los que puedan ser financiados, pero también es verdad que en

una convocatoria que tenga la misma cuantía si se abre mucho

más puede hacer que tanto entidades como administraciones

que tengan buenos proyectos y sobre todo que ya estén

trabajando con personas y que hayan iniciado un proceso, pues

vean paralizado ese proceso. Era la duda que nos surgía y

después también a raíz de lo que le comentaba también antes,

¿no?, el poder encontrar una fórmula que dé una mayor

estabilidad y garantía a los procesos que se hayan iniciado con

las personas que, bueno, como usted ha dicho pues ya están

trabajando en ello.

Respecto al Fondo Social Europeo, es cierto que establece

unos requisitos, pero... y yo lo digo porque hemos tenido y tuve

cuando tenía responsabilidad en el Gobierno numerosas

reuniones y al parecer parece que al margen de los requisitos

que pone la Unión Europea para sus fondos sociales, tanto el

Estado como el Govern, tal vez por toda la problemática que

creo que, a lo mejor discutimos en la moción siguiente, es una

realidad, pero tal vez por eso se estén poniendo más requisitos,

entonces debemos encontrar un equilibrio entre asegurarnos

que todos los fondos públicos que se destinen a estos proyectos

sean para estos proyectos y que no hay ningún tipo de fraude a

que realmente los profesionales de entidades, de

administraciones, incluso del propio SOIB en este caso se

puedan dedicar a lo que de verdad se tienen que dedicar y no a

una burocracia que evidentemente a día de hoy es mucho

mayor de la que nos gustaría a todos. Creo que se debe trabajar

para encontrar ese equilibrio.

Es cierto que se ha potenciado la Garantía juvenil; también

es verdad que el hecho de que se amplíe la edad para poder

acceder a la Garantía juvenil ha podido ver incrementado ese

número de jóvenes que están registrados. Totalmente de

acuerdo en lo que decía de los certificados de profesionalidad;

es cierto, además, que la nueva ley de educación creo que no

contempló determinadas situaciones con colectivos, que ya se

empezó a trabajar por parte del Govern y la Conselleria de

Servicios Sociales para paliarlos a través de los certificados de

profesionalidad; estoy hablando de los antiguos PQPI, que
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evidentemente pueden tener salida a través de estos

certificados.

También creemos que a parte de poder, evidentemente,

hacer esta convocatoria de ayuda a las empresas de inserción,

tal vez necesitaríamos una normativa y una regulación más

específica que realmente promocione y pueda apoyar a las

empresas de inserción. Pero también creemos que..., usted ha

dicho que el esfuerzo de muchas administraciones con

diferentes competencias, en este caso en los tres niveles

administrativos, es algo de agradecer, y yo se lo he dicho

anteriormente; no es solamente su gobierno, también creo que

el gobierno del Partido Popular apostó, incrementó

presupuestos, se incrementaron convocatorias, y también lo

hicieron seguramente los anteriores. 

Pero también es cierto, y eso es algo que pasa y que hemos

cuestionado mucho, y yo personalmente lo cuestiono mucho,

qué pasa especialmente en las políticas sociales, que parece que

no se puede revisar nada; o sea, en lugar de revisar si realmente

funciona lo que estamos haciendo lo que hacemos es ir

añadiendo cosas, y al final nos encontramos, como tenemos

competencias todas las administraciones, en este caso nuestra

comunidad autónoma, competencias en servicios sociales o en

este caso competencias en la posible inserción laboral, al final

todas las administraciones hacen cosas, y evidentemente

debemos apoyar que todas las administraciones participen, pero

sin la suficiente coordinación, con lo cual al final muchas veces

lo que hacemos es que estamos dispersando los recursos y no

estamos llegando de verdad a las personas que lo necesitan.

Eso pasa también a nivel de servicios sociales y es un debate

que tenemos, y no es un debate que yo le esté diciendo ahora,

también era un debate que iniciamos cuando teníamos

responsabilidades. 

Entonces lo que le decía: vivimos un momento muy

complicado todavía, muchas personas van a tener muy difícil

acceder a un empleo con las actuales condiciones, incluso

aunque se recupere la economía y lleguemos a datos de años

anteriores, y la administración tiene que hacer un esfuerzo. Lo

que nosotros pediríamos es que el Govern lidere una estrategia

global conjuntamente con todas las administraciones, con todas

las entidades también, para poder realmente destinar todos los

recursos, tener una coordinación y unos criterios comunes, para

que de verdad todas las personas puedan acceder al mercado

laboral y evidentemente puedan desarrollar sus proyectos de

vida.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Contrarèplica per part del

Govern. Per un temps de cinc minuts, el Sr. Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Sí, yo creo que... -gracias, Sr. Presidente-, Sra. Fernández,

estoy de acuerdo en que ahora se han añadido dos colectivos a

los tradicionales que en ningún caso vamos a olvidar. Creo que

hablamos de una gran estrategia, nosotros hemos ya

presentado..., la presenta el Govern, estamos buscando un gran

pacto por la competitividad, la calidad en el empleo y el

progreso social. Desde luego uno de los aspectos

fundamentales de dicho pacto es el empleo, y es mejorar las

condiciones de empleabilidad.

Nosotros creemos además que lo que nos está llevando

estos datos de crecimiento, que no de recuperación, porque

hasta que no se recuperen realmente el empleo perdido y los

derechos de los trabajadores perdidos no hablaremos de

recuperación como tal, pero sí que es cierto que obliga, y en

eso estoy de acuerdo, a hacer políticas específicas más dirigidas

y diseñadas para determinadas necesidades especiales, como

puede ser... pues en materia de jóvenes tenemos la Garantía

juvenil que te permite un diseño específico, y es cierto que

aumentar de 25 a 29-30 años ha sido positivo; y después otra

gran parte que tenemos que destinar a los parados de larga

duración, que ahora mismo podemos ver que cada mes se

pueden reducir las cifras de desempleo pero que en larga

duración estamos en un número de personas desocupadas,

personas, hombres y mujeres desocupados, en unas cifras

similares a 2011; por tanto podemos ver que se reduce el

desempleo pero que las personas que han entrado en una rueda

de larga duración es difícil que salgan, y por tanto hay que

hacer políticas de empleabilidad dirigidas a dichas personas.

Cuando hablamos de los requisitos del Fondo Social

Europeo y si hay una burocracia mayor, yo creo que aquí los

que hemos gestionado, tanto ustedes como nosotros, sabemos

qué suponen las convocatorias de Fondo Social Europeo;

hablamos de una mayor burocracia, pero como bien sabe se

hizo y se ha creado un equipo de liquidación y de justificación

económica en el SOIB que es el que está llevando a cabo toda

esta labor; nosotros simplemente hemos dado también

continuidad a este proceso, como no puede ser de otra forma,

porque no puedes ahora dar una instrucción contra..., porque

además es que no cabe, simplemente está teniendo unos

criterios. Por tanto ahí están trabajando, en la liquidación de

Fondo Social Europeo. Lo que nosotros creemos que debemos

pedir tanto al Estado como a la Unión Europea son procesos

que ayuden a la simplificación económica, no tanto a la

revisión, y yo en eso estoy de acuerdo con lo que usted

señalaba, y eso es lo que vamos a trabajar: vamos a trabajar con

las entidades del tercer sector en primer lugar para después

poder ir extendiendo a otros supuestos, pero de forma

prioritaria con el tercer sector en mecanismos de justificación

económica más simples. No es sencillo, porque usted conoce

bien los módulos que se tuvieron que hacer desde Asuntos

Sociales, los conoce, los ha defendido y ha trabajado en ellos

muchos años, y por tanto hacerlo en materia de empleo, cuando

además vienen de Fondo Social Europea, tiene todavía una

mayor dificultad, y vamos a ponernos de inmediato a poder

realizarlo y a poder incorporarlo.

Los certificados de profesionalidad, estoy de acuerdo con

todo el trabajo que se hace desde el PQPI, hay que incentivarlo

y hay que plantearse hacer convocatorias más amplias. Nuestras

medidas van dirigidas también a hacer convocatorias más

amplias para que se puedan certificar a más desocupados, sobre

todo a más jóvenes, en niveles 1, para que después puedan
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tener un desarrollo formativo en los 2 y 3, que son los que dan

realmente acceso a profesiones como puede ser la náutica, que

sabe que es uno de nuestros sectores prioritarios. 

Y después en todos los temas de empresas de inserción yo

creo que toca desarrollar la ley que se dejó en 2010-2011, que

creo que ha faltado un mayor desarrollo. Nosotros lo que

haremos ahora es sacar convocatorias, y después desarrollar

toda la parte de cláusulas sociales; como saben tenemos un

grupo de trabajo que está trabajando en la incorporación de

cláusulas sociales, todas las reservas del 3%, las reservas para

empresas de inserción, las cláusulas que priorizarán la

contratación de personas de larga duración o mayores de 45

años, que ya se reformó la norma del Estado, y es cierto, para

poder incorporarlo, y además introducir otro tipo de cláusulas

que permitan por lo menos que en la contratación de la

administración se priorice a aquellas empresas que tienen una

contratación más social y más responsable.

Yo creo que en todo eso estamos trabajando. Sí que

intentaremos, y es la intención del Govern, liderar o por lo

menos coordinar un pacto al respecto, ya estamos en contacto

con todas las administraciones para que nuestros programas

sean coherentes, por lo menos, por ejemplo, por poner un

ejemplo que conoce, con el IMAS ya estamos trabajando de

forma coordinada en esos procesos de acompañamiento para

que no haya un tiempo de espera y que después tenga que ser

el IMAS el que lo complemente..., bueno, hace todo eso que

nos vienen enseñando las empresas del tercer sector para que

además no haya lagunas en las convocatorias y no haya ese

problema que se le genera fundamentalmente no a la entidad

sino al usuario, y que comparto con usted ese punto de vista, y

lo que buscaremos es, desde aquí, desde el Govern y con los

grupos parlamentarios, mejorar todo el sistema dirigido a la

protección tanto económica como de salidas laborales de los

colectivos vulnerables, teniendo en cuenta también la especial

dificultad de los parados de larga duración y de los jóvenes, sin

olvidar en ningún caso a los colectivos tradiciones, que ni

nosotros y creo que ni ustedes lo han intentado durante estos

años.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

III. Moció RGE núm. 3287/16, presentada pel Grup

Parlamentari Mixt, relativa a acadèmies privades de

formació, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.

1764/16.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon al

debat i votació de la Moció RGE 3287/16, presentada pel Grup

Parlamentari Mixt, relativa a acadèmies privades de formació,

derivada del debat de la InterpelAlació RGE 1764/16. Té la

paraula el Sr. Xavier Pericay, del Grup Parlamentari Mixt,

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sra. Presidenta, señoras y señores diputados, representantes

de las empresas privadas de formación presentes en esta sala,

buenos días a todos.

Este domingo el diario Última Hora se hacía eco del caso

de una empresa de formación, el Centre d’Estudis Manacorins,

que acaba de cerrar tras casi tres décadas de funcionamiento.

La empresa llegó a contar con 13 trabajadores contratados. Su

propietario tiene ahora 48 años y deberá empezar de cero en

una actividad distinta, si es que puede, por supuesto. Y todo

por la asfixia económica a que le han sometido las distintas

políticas públicas relacionadas con la formación ocupacional.

No es un caso aislado, en los últimos 9 meses, o sea, desde

que contamos con un nuevo Gobierno, más de 10 empresas

como el Centre d’Estudis Manacorins han tenido que cerrar, y

otras muchas, claro, en años anteriores. Y lo peor no es eso, lo

peor es lo que va a ocurrir con las que aún sobreviven, si no

ponemos remedio a esta situación.

En esta sala hemos lamentado a menudo la precariedad en

nuestro sistema laboral, se han oído voces contra los grandes

hoteleros, contra las multinacionales, contra todas esas

empresas que maltratan laboralmente. Bien está, por supuesto,

pero poco o nada hemos oído sobre la situación de los

autónomos y los emprendedores sobre las pequeñas y medianas

empresas que lo apuestan todo a una carta y a las que la

administración, por lo general, en vez de atender y cuidar,

como es su obligación, ignora en el mejor de los casos.

Esta moción que hoy debatimos es un ejemplo de ello.

Como les decía, una docena de centros de formación

ocupacional se han visto obligados a cerrar en los 9 meses que

llevamos de Gobierno de supuesto progreso. El Centre

d’Estudis Manacorins llegó a contar con 13 personas

empleadas y es sólo un ejemplo, añadan ahora las demás y

vayan echando cuentas del número de personas que han

perdido su empleo por la asfixia económica a la que han sido

sometidas las empresas donde trabajaban, y el de las personas

que van a perderlo si este gobierno no modifica radicalmente

su política.

Hace 15 días, en la interpelación que precedió a esta

moción, le pregunté al consejero Negueruela, por qué había

permitido que las cosas llegaran a este punto. El consejero no

quiso responder, el sabrá por qué. En todo caso, y al margen de

las razones que hayan movido a la consejería a actuar de este

modo, lo que hoy tenemos es una situación a la que urge poner

remedio. Éste es el objetivo de esta moción, que estoy

convencido que la mayoría de los grupos parlamentarios de esta

cámara, no pueden más que aprobar.

El punto 1 de la misma alude al principio de concurrencia

competitiva. En efecto, en la Ley 30/2015, en su artículo 3, se

especifica que la financiación de los cursos de formación, y cito

textualmente: “deberá gestionarse en régimen de concurrencia

competitiva, abierta a todos los proveedores de formación

públicos y privados, acreditados y/o inscritos conforme a la

normativa vigente”. ¿Qué ha hecho este Gobierno? Recortar

una partida que en años anteriores había alcanzado los 8

millones de euros para los llamados centros colaboradores,

entre los que están los centros privados, y dejarla, según las

últimas noticias, en 3 millones. Como la convocatoria para

2016 todavía no ha salido, se trata como es natural, de un

compromiso verbal en estos momentos. Los otros 5 millones

han sido adjudicados, presuntamente y de forma directa, a

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603287
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centros públicos, saltándose de este modo la concurrencia

competitiva a que obliga la ley. Y digo presuntamente, porque

la consejería en ningún momento ha hecho público el coste de

estos cursos que se imparten en institutos de enseñanza

secundaria, centros integrados de FP y unos cuantos centros de

los llamados propios. De ahí que en el punto 4 de esta moción

exijamos al Gobierno la debida transparencia también en este

aspecto.

El punto 2 tiene que ver con la gestión de la financiación de

los cursos impartidos por los centros de formación privados y

ante todo, con los ya impartidos, algunos incluso 5 años atrás.

Para la realización de estos cursos, no estará demás recordarlo,

los centros privados perciben un adelanto del 60% de la

subvención acordada, mientras que el 40% restante deberán

percibirlo una vez terminados los cursos. Y digo, deberán y

sería mejor decir deberían porque por desgracia no es así,

tardan años en cobrar lo que se les adeuda y hasta puede ocurrir

que en vez de cobrar, tengan que pagar. Porque ésta es otra de

las paradojas de este asunto, parte de este dinero adeudado por

la administración, fue calculado en su momento sobre una base

precio/hora que la actual administración se niega a respetar y

que ha causado serios quebrantos a muchas empresas, que

habían pedido créditos para poder pagar a sus docentes, en

razón de una determinada cantidad, cantidad que se ha visto

reducida a la hora de la verdad en más de un tercio. De ahí que

muchas empresas se encuentren en la necesidad de devolver

dinero, en vez de cobrar el que se les adeuda. En los últimos 9

meses sin ir más lejos, los centros privados han recibido más

expedientes de reintegro que en los 20 años anteriores.

En síntesis, incumplimiento del precio/hora acordado;

negativa a abonar lo adeudado, y demora injustificada en el

ingreso del complemento debido, con el consiguiente perjuicio

para unas empresas que encima llevan años cargando con los

intereses de los créditos que han tenido que pedir para poder

existir. No es de extrañar que una docena hayan echado el

cierre y que otras muchas estén a punto de hacerlo.

El punto 3 de la moción propone la creación de una

comisión de trabajo mixta, pública y privada, que mantenga un

canal de comunicación estable entre centros colaboradores y

administración. Uno de los principales problemas con que se

han encontrado estos centros en los últimos años y en especial

en estos 9 meses de pacto de gobernabilidad, ha sido el

desconocimiento de los objetivos y los criterios por los que se

rige la formación en el empleo. Y en dicho marco, claro está,

el desconocimiento del papel atribuido a los centros

colaboradores y en particular a los privados.

Y el punto 4 finalmente de esta moción, aboga por la

aplicación de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la

información pública y buen gobierno. Los centros privados

colaboradores y en general, los ciudadanos de esta comunidad,

tienen todo el derecho a conocer el presupuesto anual dedicado

a la formación para el empleo. O esa, la parte de este

presupuesto transferida a los centros propios y la transferida a

los colaboradores, el modelo de gestión y el modo de

contratación de la docencia en los centros propios e institutos

de formación profesional y las consiguientes evaluaciones por

objetivos, resultados y eficiencia económica.

Hace 15 días, el consejero me reprochaba aquí mismo, que

yo no hubiera venido a debatir sobre el modelo de formación

para el empleo, sobre la estrategia a seguir. Y realmente tenia

razón, yo no vine a eso, ni vengo hoy a eso, tiempo habrá, si el

consejero lo desea, para ello. He venido y vengo a hablar de la

situación en la que se encuentra un colectivo numeroso de

empresarios y trabajadores de la enseñanza ocupacional, que ha

impartido hasta hoy esa formación y al que se quiere cargar con

todas las culpas de los desajustes habidos en estas políticas. Y

un colectivo al que se quiere castigar en consecuencia con un

recorte colosal de las partidas de subvenciones, hasta el punto

de provocar el cierre de no pocas empresas y la consiguiente

pérdida del empleo de numerosos docentes y no docentes.

En definitiva, señoras y señores diputados, en nuestras

manos está pedirle a este Gobierno un giro en esta materia, si

a todos nos preocupa la reinserción laboral de nuestros

desocupados, y no me cabe la menor duda de que así es, no

deberíamos mirar para otro lado ante la flagrante injusticia que

se comete con quienes han corrido hasta hoy con la

responsabilidad subsidiaria de procurarla con su esfuerzo y

profesionalidad.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Santiago Tadeo, per defensar l’esmena

RGE núm. 3639/16 i fixar la posició.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Primer de tot, saludar les persones que han vingut dels centres

privats de formació. Certament, com deia el Sr. Pericay, fa 15

dies es va debatre en aquest plenari d’aquesta cambra, una

interpelAlació referent a aquest tema. Crec que ve precedida, a

més, de dues preguntes que també havia fet el Partit Popular,

una era dins el mes d’octubre i una altra posterior, que vaig fer

jo mateix. A la vegada també dir que, com a grup parlamentari,

hem presentat també una proposició no de llei dins la Comissió

d’Economia, per tal d’intentar poder consensuar aquest tema,

aquesta conflictivitat que té el Govern amb les acadèmies

privades de formació.

Crec sincerament que ens trobam davant dos aspectes que

hem de diferenciar: per una banda, la situació actual d’aquesta

conflictivitat que deim que hi ha, i, per una altra banda, crec

que un aspecte ideològic per part del Govern i per part del

conseller del criteri de com s’ha de fer la formació, ja li ho vaig

dir en altres ocasions, la formació que du a terme el Govern des

que van iniciar aquest mandat. I dic açò perquè crec que són

dos aspectes que crec que hem de diferenciar, primer,

solucionar un problema que tenen les acadèmies de formació,

que crec que s’ha de posar fil a l’agulla i solucionar-ho. Cert és

que probablement no sigui fàcil i no tots els casos són iguals,

però després també preocupa la situació del llarg termini,

perquè si el que pretenem és que la formació és faci totalment

des dels centres públics, açò al final el que estam generam són

dificultats per a les acadèmies de formació, dificultats per a uns
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empresaris i, com ja ha dit el Sr. Pericay, que arribin a tancar

en aquests moments 12 centres de formació privats. I el que

també dur és que hi hagi gent que quedi sense feina.

I és anecdòtic, però en aquest moment el que tenim és que

la Conseller de Treball crea, crearia llocs de feina dins

l’administració pública, enlloc de donar facilitats al sector

privat, que és el que realment ha d’estirar de l’economia. Crec

que es va dir l’altre dia a la interpelAlació, a les dues preguntes

que nosaltres ja havíem formulat, hem de respectar els criteris

econòmics preestablerts dins cada una de les convocatòries que

han sortit. També ho ha dit el Sr. Pericay, la davallada

provocarà precisament aquest efecte, la davallada de les línies

de concurrència, de 8 a sembla ser 3 milions d’euros, també

crearà un greu perjudici a les acadèmies privades de formació.

I després també no s’acompleixen, sembla ser, que ha dit per

part de la conselleria, no pel conseller, sinó probablement ja

directament algun càrrec executiu de més avall, que no

s’acompleixen els pagaments per temes de liquidesa.

A partir d’aquí i entrant un poc a la moció, ja anticip, com

bé sap el portaveu de Ciudadanos, tots els grups parlamentaris

vam presentar una esmena al punt 2. Donarem suport als punts

1, 3 i 4. Crec que és de lògica instar el Govern balear perquè

compleixi una llei, la 30/2015, de 9 de setembre, crec que

lògicament és de lògica i s’ha d’anar pel compliment.

El punt 3, també que se creï una comissió mixta, la PNL, la

proposició no de llei que nosaltres hem presentat a comissió és

més suau, podem dir que aquesta moció, però va encaminada

a intentar cercar el consens de totes les formacions polítiques,

per tal que el Govern arribi a una solució de cara a les

acadèmies privades de formació, però no per aquest problema

que tenen ara actualment, sinó també per un tema a llarg

termini, amb el tema de les concurrències, perquè si el que

pretenem és que les acadèmies privades facin només allò que

no pot fer l’administració pública, perquè no té els centres

adequats i les línies de concurrència davallen amb els imports

que davallen, lògicament les acadèmies de formació ho

passaran malament, tancaran i deixaran gent a l’atur.

I el punt 4 que també fa referència que s’acompleixi la Llei

estatal 19/2013, lògicament hi estam d’acord en aquest sentit.

Per tant, jo crec que hem de diferenciar aquests dos

aspectes, una problemàtica actual d’uns expedients, que

contactat amb Menorca, sabem que n’hi ha que estan..., bé,

lògicament, pràcticament tots deuen trobar-se en alAlegacions

en tràmit administratiu, qualcuns estan en temes de..., es deu

haver iniciat segurament algun contenciós, no n’hi ha cap que

sigui igual, i trobar una solució comuna per a tots deu ser

gairebé lògicament impossible, i per açò hem presentat també

l’esmena que va en aquest sentit al punt 2; l’esmena

senzillament el que diu és substituir els 4 punts, a), b), c) i d),

per dos en concret, que diu: “el Parlament de les Illes Balears

insta el Govern balear a respectar els criteris establerts i

publicats a cada una de les convocatòries de subvencions.” Jo

trob que açò al final és el que toca, vull dir, les convocatòries

són les que eren, hi havia unes bases i lògicament s’han

d’acomplir. I hem de pensar que no hi haurà dos casos iguals i

el que no podem fer és que paguin tampoc justos per pecadors.

Vull dir que, jo crec que cada cas és distint lògicament un de

l’altre.

I el segon punt: “el Parlament de les Illes Balears insta el

Govern balear a procedir a la liquidació dels expedients, dins

un termini raonable de temps, que també pugui quedar establert

amb caràcter previ.” Perquè crec que açò de cara al futur

solucionaria també moltes coses en aquest sentit.

Són punts que són semblants als punts originaris de la

moció que presenta Ciudadanos. Però jo crec que tal i com

estan presentats els punts de la moció, és difícil que per

assentiment o per unanimitat pugui sortir aprovada. Per açò,

amb l’intent d’intentar consensuar en benefici de les acadèmies

de formació, o centres privats de formació de les Illes Balears,

intentar que surti alguna cosa que els grups parlamentaris que

donen suport al Govern, doncs també puguin votar

favorablement.

En aquest sentit està presentada aquesta moció, perdó,

aquesta esmena al punt 2, substituint els quatre punts a), b), c)

i d), per dos en concret, i ja anticip, com he dit abans, que

donaríem suport als punts 1, 3 i 4.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Carlos Saura del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears per fixar la posició.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, diputats, diputades, públic

assistent. Sr. Pericay, gràcies per parlar d’explotació laboral,

pot parlar amb el Sr. Garicano i dir-li que aquest pacte que

intenten fer arribar a bon port, en provocarà més i més en

aquesta terra.

De veritat, ara començ a entendre per què s’abstenen a

tantes iniciatives, ha estat presentar-ne una i la que han muntat

és grossa. Es reuneixen amb un seguit d’acadèmies i els diuen

que el Govern incompleix la llei i s’ho creuen, sense preguntar

al Govern i sense demanar a qualsevol altre. No els culpo, són

pur màrqueting, un partit auxiliar del règim del 78, i això ho

varen demostrar a la campanya electoral, cada cop que un

portaveu obria la boca, allò era un xou, que si la violència

masclista no existeix, que si l’avortament és una forma de

violència.

Però bé, com sempre diu vostè, ens estam acostumant a la

vida parlamentària. No es preocupi perquè jo també ho estic

fent, i no passa res, però hi ha una diferència fonamental, a mi

no se m’hagués ocorregut demanar les coses que demanen en

aquesta moció, sense abans consultar el Govern i sense abans

haver-me informat per altres mitjans. Sincerament els ho dic

amb tots els respectes, parlaré ben clar, no faré com el Partit

Popular quan parla de tauromàquia intentant posar poesia, no

pot registrar una moció al dictat d’algunes acadèmies que

acusen el Govern de cometre ilAlegalitats. 
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Volen representar un partit que suposadament vol la

regeneració democràtica i de la política i no poden fer el que

han fet amb aquesta moció, perquè un partit amb 40 diputats i

diputades a Madrid hauria de ser molt més seriós. Han

presentat en forma de moció exactament les mateixes

reivindicacions que aquestes acadèmies ens varen fer arribar a

nosaltres en una reunió i crec que això no té gaire sentit, s’ha

d’informar millor. Nosaltres el que vàrem fer és seguir

Descartes i vàrem aplicar el dubte metòdic, no volíem

evidentment trobar la veritat absoluta, només contrastar el que

aquestes persones ens deien.

Sr. Pericay, en aquesta comunitat autònoma s’han creat

acadèmies de formació privades per rebre subvencions, això és

una cosa que sap tothom. No crec que siguin aquests els

interessos que ha de defensar el seu partit.

Entenc que el conseller de Treball s’enfadi en veure una

moció com aquesta, però jo, Sr. Negueruela, li he d’estirar les

orelles avui, que ja sap que no ho faig molt, perquè aquesta és

la gent amb la qual intenta pactar en Pedro Sánchez, aquest

Pedro Sánchez del mestissatge ideològic.

Passem a la moció. Quant al punt 1, el nostre grup

parlamentari no veu malament que algunes acadèmies puguin

donar determinades formacions, però això s’ha de fer un cop

esgotades totes les possibilitats. Creiem que amb la inversió

que s’ha fet en els darrers pressuposts en el SOIB, es pot

aspirar a no haver de cercar com a prioritat la formació en

acadèmies privades. Hem de cercar el millor per al bé comú i

no beneficiar les acadèmies i punt, perquè el Partit Popular i

Ciutadans l’únic que han fet és parlar del tancament d’algunes

acadèmies, però no s’ha parlat res dels beneficis de la formació

que s’imparteix. Crec que hem de cercar aquest benefici a la

majoria de la nostra societat, però sabem que a Ciutadans tot

allò públic, tenint en compte que com que tenen d’assessor el

Sr. Garicano, els provoca alAlèrgia. Nosaltres pensam que allò

públic, si està ben gestionat, i això depèn de qui ho gestiona i

com, és millor que lluitar per als beneficis privats els quals

moltes vegades no es corresponen amb l’interès general.

El problema és que estam acostumats a gestions nefastes,

però aquestes s’han donat per part de persones que molt poc els

importava l’interès general. El que no es pot fer és demanar al

Govern que doni subvencions a determinades acadèmies de

formació i que ho faci el més aviat millor, perquè clar, han de

sobreviure amb alguna cosa. Això és una irresponsabilitat, i jo

he estat també, en molts casos, ho podem reconèixer, el mode

com s’ha concebut la formació des del SOIB, jo mateix he estat

aturat i m’han trucat per presentar-me un dia a un curs de

formació que no es corresponia amb la meva formació

acadèmica, l’únic que s’havia de presentar per cobrar l’ajuda

era que l’alumne l’hagués acabada, vaja quin requisit! Era igual

que aquesta formació servís per a qualque cosa i estigués al

nivell de la persona aturada.

Aquí es demana que, sense fer un estudi previ de les

necessitats, sense mirar de plantejar-se si les formacions estan

ben enfocades, si la gent troba treball després de les

formacions, hem d’assegurar els ingressos de determinades

acadèmies de formació. Jo pensava que, segons la ideologia de

Ciutadans, allò que és privat funciona millor perquè és més

eficient, però no perquè hem de subvencionar coses, malgrat no

serveixin per a res, perquè poden servir, però és que vostè no

ha fet menció cap vegada a si aquesta formació era necessària

o no.

El que diem és que si es troba que una acadèmia privada pot

oferir una formació en alemany, en francès, amb formació que

tengui a veure amb les noves tecnologies, que pot oferir d’una

manera eficient i efectiva, i això no es pot fer des de l’àmbit

públic, doncs no hi ha cap problema que es faci, però no perquè

els amics amb els quals m’he reunit fa quatre setmanes m’han

dit que el Govern fa ilAlegalitats, ni perquè han de viure de

qualque manera.

Creiem que el que s’afirma en el punt 2 de la moció és molt

greu i des del nostre grup parlamentari pensam que el que

hauria de fer és anar als jutjats si té qualque denúncia a fer,

referida a què es cometen ilAlegalitats.

Referent al punt 3, creiem que ja hi ha una representació

suficient en el consell de direcció del SOIB, que està format per

representants dels agents econòmics i socials més

representatius, però potser el que vulgui no és que es creï una

comissió de treball mixta, publicoprivada, sinó que es creï una

comissió més privada que pública, on les acadèmies tenguin

més poder de decisió que el SOIB, que ha de vetllar per

l’interès general. Hi ha molts casos en què la voluntat privada,

la voluntat de fer doblers no coincideix amb l’interès general,

que és el que hauria de defensar qualsevol polític digne.

L’administració pública d’aquests assumptes no ha de mirar de

beneficiar unes empreses en concret, perquè arribam a la

conclusió que no importa la formació que es doni, com deia, ni

com, ni amb quin objectiu, sinó que l’únic que importa és que

les acadèmies cobrin a final de mes, i això sí que és perillós.

Pel que diu el punt 4, pensam que sí que se segueixen els

criteris de transparència que es marquen a la llei. Supòs que els

que volen sembrar dubtes sobre això són part interessada en

què es pensi que no es fa correctament.

Per acabar, aquesta moció té un caràcter ideològic molt clar

però en el sentit marxista de la ideologia, que intenta amagar un

rerafons, és una màscara d’una cosa més profunda, un atac

directe a la gestió pública de la formació, perquè m’imagín que

a vostè, Sr. Pericay, li varen entregar el mateix document que

a nosaltres les acadèmies de formació privada, aquest

document, el qual, bàsicament, és un autèntic decàleg contra la

formació a centres públics.

Sabem que té un problema amb allò públic, amb allò que és

de tots i de totes i treballa per afavorir allò privat sigui com

sigui.

Per tot el que he exposat, votarem en contra. I una demanda

al Partit Socialista: deixin-se de mestissatge ideològic i apostin

per un govern progressista.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar, del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Pericay, realment jo

aquesta moció no sé com qualificar-la perquè, en primer lloc,

demanen que s’acompleixi la llei fent referència a unes

convocatòries passades, sembla que insinua el seu

incompliment. Jo, si fos del PP, m’ofendria i, com a

funcionària, entén que ofèn molts companys meus, així li dic i

així de clar.

Entenc fins i tot que el PP s’ha adonat d’això i per això ha

presentat una esmena, no per això de futur, sinó que ha

presentat una esmena per cuidar-se les espatlles, perquè també

aquesta legislatura ha aplicat aquests mateixos criteris que

aplica aquest govern d’ara. Per tant, per defensar-se de les

seves acusacions, perquè demana vostè que... realment

qüestiona la tasca dels empleats públics d’aquesta comunitat

autònoma.

Nosaltres, miri, la normativa de subvencions, i si no ho sap,

jo, no ho sé, tal vegada també li podem donar les referències

d’on estan publicades, no ho sé, també el podríem ajudar en

això, en el cas de subvencions i sobretot en fons europeus, és

molt estricta, és molt estricta, engorrosa, per als funcionaris i

per als beneficiaris, en això hi estam d’acord; és a dir, en parlar

d’agilitació, en parlar de criteris amb els beneficiaris per fer

aquesta acció més fàcil, aquí ens hi tendrà, ens hi tendrà ben

oberts; ara bé, en el que no ens hi tendrà és en aplicar criteris

arbitraris, aquí nosaltres no hi serem, això ja li puc dir per

endavant, criteris arbitraris no.

Si les convocatòries es marquen amb uns criteris, i jo entenc

que aquestes convocatòries en el seu moment tenien uns criteris

que eren el preu de mercat, encara que tenguessin un criteri de

màxim preu, el que s’havia d’aplicar era el criteri de preu de

mercat, no un màxim que es podia pagar. És que això és un

criteri que tal vegada algun dels beneficiaris ha agafat per

compte propi, però no és el que marquen les convocatòries,

això s’ha de tenir molt present.

Si vostès creuen que realment hi ha hagut una gestió

punible, no ho sé, tal vegada no és el lloc aquesta cambra per

denunciar-ho, tal vegada ha d’anar a un lloc. Jo entenc que si

són incidències administratives hi ha un abast de recursos

administratius, que supòs que les empreses afectades utilitzen

i que estic segura que també el Govern de les Illes Balears, com

vull suposar i estic quasi segura que els mateixos empleats

públics que hi havia abans, també tractaven de donar solució en

el marc on possiblement s’adaptàs a la normativa que s’havia

d’aplicar. Per tant, nosaltres pensam que no es poden modificar

ara, com vostè demana, condicions, i aplicar amb retroactivitat

coses que no es pot, vull dir, una mica va per aquí el seu

plantejament.

Jo veig que aquí vostès..., una cosa és el que proclamen en

campanya i l’altra el que després defensen exactament en

aquesta cambra, aquesta moció entenc que mostra que les seves

propostes electorals de transparència, d’independència dels

funcionaris públics, és una publicitat enganyosa, li dic així de

clar, Sr. Pericay, publicitat enganyosa amb aquesta moció que

ens du avui aquí.

Ja li han dit, és vera, vostè en parlarà a un altre moment, no

parla de propostes d’estratègia de formació i aquest tema, bé,

estic d’acord amb vostè que tal vegada no és el tema de debat

d’aquesta moció, és un altre i per tant jo tampoc no hi entraré,

però sí que és vera que les xifres d’atur que tenim, el nivell de

desigualtat, el nivell de pobresa, una gran quantitat de

treballadors pobres, és que tenim treballadors pobres, o sigui,

gent que treballa però que es troba en risc de pobresa, aquesta

és la situació que tenim en aquesta..., fa que ens haguem de

replantejar aquest model, diguem, que tenim de formació,

perquè no funciona, aquesta és la realitat i per tant s’ha de

replantejar. Això és un repte del nou Govern i jo crec que

nosaltres amb aquest tema hi estam d’acord, s’ha de replantejar.

També necessitam indicadors d’ocupació que no només

siguin altes i baixes a la Seguretat Social, és que això és un

índex que bé, serveix per dir: ah, miri, hem pujat; però realment

no reflecteix la qualitat de l’ocupació, si aquesta ocupació es

manté amb grau de precarietat o no; és a dir, nosaltres

defensam que s’estudiï i que s’ampliï, diguem, aquesta

estratègia a moltes més altres coses que s’entenguin..., que es

posi fre a aquesta precarietat del treball actual. I per tant, en

aquest tema creiem que una bona estratègia d’ocupació i

sobretot parlant de formació és molt important.

Per tant, sí que és vera que MÉS per Mallorca defensa que

la formació, i sobretot amb fons públics, perquè és clar, la

formació que pugui tenir una empresa amb els seus empleats és

totalment privada, però la formació amb fons públics la lidera

el sector públic, sí que hi estam d’acord, és clar que sí,

nosaltres consideram que l’ha de liderar. Tot això amb

combinació, si es vol, amb la public... combinació

publicoprivada, no hi estam gens en desacord, amb un model

mixt, el que es vulgui, però l’ha de liderar el sector públic, no

s’ha de deixar el cent per cent en mans del sector privat sense,

diguem, fer aquesta feina realment de liderar quines són les

propostes i quins són els temes que es duen a terme.

Miri, el tema de la competència deslleial, quan vostè

esmenta la competència deslleial dels centres de titularitat

pública, amb doblers públics, jo això no l’entenc, no ho entenc,

mostra la baixa concepció que té vostè dels doblers públics.

Perquè jo, si pag els meus imposts, en primer lloc, és perquè

vull que es faci una bona gestió pública, uns serveis públics, en

principi no els pag perquè després tornin a mans privades, a no

ser que sigui, bé, per una bona..., perquè s’acordi una

colAlaboració amb uns bons termes, però en realitat jo entenc

que no és cap competència deslleial que l’administració pública

decideixi executar amb els propis mitjans aquestes propostes.

Vull dir, jo aquesta concepció que té de deslleialtat amb

doblers públics, quan parlam de doblers públics, nosaltres, jo,

no veiem cap deslleialtat en què els centres de titularitat pública

vulguin liderar aquests temes de formació.

Bé, podem parlar que..., bé, nosaltres creiem que quan parla

dins aquesta moció implica criteris que s’han aplicat el 2012

per a convocatòries anteriors pel Partit Popular, com ja he dit,
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vull dir que sabem per la interpelAlació que va fer aquí i que li

va contestar..., que l’equip o els empleats públics que fan,

diguem, aquesta fiscalització d’aquests expedients són els

mateixos que hi havia abans, això, són els mateixos, vull dir a

un moment donat sembla que vostès no coneixen els principis

bàsics de la bona gestió pública de les subvencions, o pitjor.

Els coneixen i no els volen saber o els són indiferents, que jo

crec que aquest és un...

Quan vostès, diguem, va dir que el que hauria de fer el

conseller és apressar el responsable del SOIB, apressar el

responsable del SOIB perquè solucionàs aquest tema, i després

vostè va dir: no, jo només parlava que al polític. Però vostè ha

estat mai a una administració? Vostè creu que realment els

expedients els fa el responsable polític? No, el responsable

polític marca la política, marca quins temes, com hem

d’afrontar aquesta estratègia de formació, com hem de fer una

altra estratègia, a quines àrees creiem convenient que hi hagi

subvencions o no subvencions, sempre en el marc de la

legalitat. Però després, diguem, realment la convocatòria, la

fiscalització, tot això ho duen els mateixos empleats públics i

ha de continuar essent així, és que nosaltres ho defensam, ha de

continuar essent així.

Per tant, això, no ho sé, implica que vostè, com que promou

un mobbing als empleats públics que a nosaltres aquí ens

preocupa una mica, perquè no crec que sigui el que hauria de

ser, no?

Jo crec que els responsables polítics han de respectar els

criteris tècnics i jo crec que, en aquest cas, no queda més remei.

A més, aquí parlam de fons europeus i si no els respectes és que

no només et lleven la part que ha pagat la comunitat autònoma,

és que et lleven la part que han pagat ells, vull dir que se’n va

tot en orris, tot en orris, ja ho hem viscut en aquesta comunitat

autònoma que s’han perdut fons europeus, moltes vegades,

moltes vegades. Per tant, hem de ser més estrictes.

Ara bé, sí que és vera que l’administració ha de fer una

feina d’agilitació el màxim que pugui, sempre acomplint la

legalitat, això és el que nosaltres ... I això, i com li he dit,

sempre a tots per igual, tots per igual i en cap cas amb

arbitrarietat, aquesta per a mi és la paraula clau.

És evident, MÉS per Mallorca no donarà suport a aquesta

moció, per botar-se la normativa legal de la Llei de

subvencions, no li podem donar suport, Sr. Pericay.

Defensam la independència dels serveis tècnics dels

empleats públics; ens basam en la confiança de la seva

professionalitat i diguem que en aquest cas consideram que

vostès es troben en campanya i fan, diguem, es troben en

campanya electoral i fan clientelisme, Sr. Pericay, jo crec que

és el que en aquest moment fan.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

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

del públic benvingut. Abans de començar dir que no ens

ficarem en com es vol gestionar la formació des del Govern,

aquí, al Parlament, s’ha parlat que volen fer una estratègia per

a l’ocupació, i ja ens va bé; són el govern i han de governar, i

si volen eliminar la línia de finançament d’accions formatives

de persones treballadores ocupades i desocupades a través de

centres i unitats de formació, hi estarem o no d’acord, però és

la seva decisió i ja l’explicaran.

Ara bé, el que no es pot fer és un desnonament empresarial

i d’això i no dels seus plans d’ocupació anava la interpelAlació

de Ciutadans, i d’això en volem parlar. Si l’executiu es

compromet amb unes normes o una metodologia de fer feina,

no les pot canviar amb retroactivitat. Les regles no es canvien

a mitjan partida i les regles, si han de donar confusions, que

s’especifiquin bé. Resulta que ara fa un any, el passat més de

març, es demana a aquestes empreses una sèrie

d’especialitzacions i d’inversions en cas que es vulguin

beneficiar dels crèdits, es fan inversions, s’especialitzen i

llavors canvia el Govern i canvia la política del fons d’inversió.

El passat mes de novembre, el conseller de Treball va xifrar

en 6 milions d’euros el deute que ha adquirit el Govern balear

amb les acadèmies de formació privades des del 2010. A El Pi

trobam que si volen canviar el sistema han de fer la darrera

convocatòria, han de pagar els endarreriments i finalment es

vagin proposant els canvis gradualment. És més, els vàrem fer

una esmena als pressuposts de la comunitat del 2016 per valor

d’1 milió d’euros per començar a pagar aquest deute. Tres

mesos després, encara no sabem si ho fan, ho estan fent, si ho

faran, perquè no va dir..., potser que ho estiguin fent, però no

es va especificar quan es va explicar.

No sabem si el Govern del canvi, amb els seus acords de

canvi, contemplen, tant de canvi, que no es pagaran tots aquests

deutes heretats. Fa dues setmanes el conseller va dir en el Ple:

“Hay que debatir la estrategia, el modelo, no quien lo

imparte.” I amb aquest argument es carrega de cop tot un

sector. Vol dir, en aquest cas, que la finalitat justifica els

mitjans?

Votarem a favor del punt 1, que demana que acompleixi la

llei, si s’acompleix, s’acompleix, i no la seva interpretació del

que diu la llei. Recordem que l’article 3 de la Llei 30/2015, un

dels onze principis que regeixen el sistema de formació

professional per a l’ocupació és l’estabilitat, la seguretat i la

certesa que permetin la planificació estratègica i promoguin la

inversió en recursos formatius. Potser per a punts com aquests

és necessari recordar al Govern que ha d’acomplir la llei.

Votarem a favor del punt 2, perquè és de justícia que els

empresaris que han treballat segons les regles establertes no

se’ls canviïn les regles i quedin en l’aire. Volen crear feina,

volen donar estabilitat laboral, però, de forma arbitrària,

extingeixen tot un sector.

I no em mal interpretin, som conscients que la majoria

d’aquest deute s’ha generat per la mala administració d’un altre

govern el qual no queda exempt de culpa, el problema és la
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incapacitat de posar-hi solució i l’actual ofegament de les

acadèmies de formació. S’ha de mirar pel bé de la formació que

es dóna, el concertat o privat no vol dir que sigui dolent, com

s’ha volgut fer entendre.

En el punt 3, en principi ens volíem abstenir perquè ens

consta que ja existeix una comissió de treball, però la votarem

a favor, perquè si existeix esperem que es continuï fent feina i

hi hagi comunicació entre els diferents àmbits.

I finalment, el punt 4 també el votarem a favor perquè

parlam de transparència, perquè aquest govern no la practica

tant com en parla. 

On s’han destinat els doblers finalistes del fons per a la

formació? Retre comptes del que es fa amb els doblers públics

ajudarà a tots els ciutadans a entendre millor la tasca de la

política i malgrat el que es fa i el que es diu que es farà, som

molt lluny de ser una comunitat transparent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells, del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats,

Sr. Pericay, públic assistent també. És obvi que avui vostè ens

planteja un tema complex i delicat amb el qual voldria ser molt

cautelós perquè moltes vegades el xoc entre els principis

generals i els interessos legítims d’empreses privades, com les

que avui ens acompanyen, s’han de tractar amb la màxima

cautela.

Crec que vostè ens planteja una oposició entre, d’una

banda, uns interessos privats, totalment legítims, d’empreses

que han ajudat a desenvolupar polítiques públiques i, per tant,

mereixen el nostre reconeixement i la nostra atenció, amb unes

polítiques públiques, que també són molt legítimes, que no

només poden sinó que han de canviar, perquè l’administració

no es pot conformar a fer sempre el mateix qued’alguna manera

és del que moltes vegades ens acusen els ciutadans, que sempre

fem el mateix sense preguntar-nos si és el millor, si és el més

adequat, si donem la millor resposta als interessos generals que

tenim l’obligació de donar resposta.

Crec que en aquest sentit, i a més a més he tengut alguna

ocasió de dir algunes vegades al conseller Negueruela, que crec

que des del primer moment ell va marcar unes línies molt clares

en la seva conselleria que s’estan implementant. Crec que aquí

estam parlant d’un d’aquests temes.

Vostè a la interpelAlació ja una mica, d’alguna manera, li va

tirar en cara al conseller que aquí parlam de dues coses

diferents i que de les dues és molt pertinent que en parlem, una

és que podem trobar-nos molestos pels plans de futur de la

conselleria i llavors esgrimim per aquesta molèstia tot de

greuges del present, del passat, de com s’han justificat els ajuts,

de com es tracten aquestes empreses; són coses diferents, de les

dues en podem parlar, però jo el que no faria és mesclar-les, és

a dir, no jutjaria els plans de futur de la conselleria i els

perjudicis que pot causar a aquestes empreses amb els

perjudicis que actualment poden patir per com es gestionen

aquests ajuts, són dues coses diferents i em sembla que, per no

caure en la demagògia fàcil, hauríem de mirar de tractar-les

diferents.

Abans de continuar li he de dir que amb aquest xoc entre

interessos privats i polítiques públiques li he de dir que

nosaltres, com a grup, no tenim cap mena de reserva amb la

gestió privada dels serveis públics, si això repercuteix en un

millor servei per a l’usuari, per al ciutadà. És a dir que, en

aquest sentit, pot ser trencam amb aquest estereotip que moltes

vegades, doncs, els partits que se situen més a la dreta fan

respecte dels partits d’esquerra, que tenim una gran, vostè li

deia al conseller a la interpelAlació, té un gran desfici per allò

públic i com un rebuig a allò privat. En aquest cas, a nosaltres

això no ens succeeix i l’únic que ens interessa és que els diners

es gastin de la manera més eficient, que el servei sigui el màxim

eficaç i que els ciutadans, al final, que han de fer servir aquests

serveis d’ocupació, rebin la formació que més els ajudi a

inserir-se en el mercat de treball.

Com deia, lògicament per aconseguir això el criteri del

Govern no pot ser mantenir eternament unes condicions

favorables per a un determinat sector. Jo entenc la preocupació

de les empreses, entenc que el canvi de polítiques del Govern

les pugui perjudicar perquè tenien unes expectatives que a

partir d’ara no s’acompliran, però també entenc que el Govern

ha d’impulsar sempre les polítiques que consideri més adients.

En aquest sentit, li he de dir que el nostre grup està d’acord, i

a més a més, ho diu el nostre programa electoral, amb anar cap

a una major integració del subsistema de formació professional

i el de formació ocupacional i aprofitar tots els mitjans públics

que tenim a l’abast per una qüestió d’economia pura, que, a

més a més, d’alguna manera és el món a l’inrevés que nosaltres

defensem això i vostès, que sempre ens acusen de... sempre és

una mica un dels tòpics de la dreta respecte de l’esquerra, que

malbaratem recursos, etc., escolti, precisament el que diem és,

primer, intentem explotar al màxim els recursos dels que

disposem, que ja els tenim finançats, que són els del sector

privat.

Per a mi és pervers dir que cal continuar subvencionant un

sector perquè si no aquest sector tancarà. Amb tot el respecte

i amb tota la solidaritat respecte d’aquest sector que d’alguna

manera ha crescut i s’ha desenvolupat, és a dir, hi ha una acció

política, que és donar un determinat tipus de subvenció, que ha

generat un sector, però aquesta història, aquest passat no té per

què obligar-nos a mantenir permanentment aquestes polítiques

si trobam formes més eficients o més eficaces de donar resposta

a aquesta necessitat. 

Això va una mica en relació amb el que vostè li deia també

a la interpelAlació al conseller, home, almenys avisi amb

antelació, si ha de deixar de subvencionar aquest sector avisi

amb antelació. A veure, jo, que, curiosament, ja els ho he

explicat algunes vegades, soc empresari, tenc molt clar i em

sembla que tots ho sabem encara que no siguem empresaris,
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que l’empresa, vinculat al concepte d’empresa sempre hi ha un

concepte de risc, d’incertitud, tot i que això a vegades sigui

difícil d’entendre en un país com el nostre on les grans

empreses han crescut a l’ombra del BOE; en aquest país sembla

que fer empreses vol dir aconseguir prebendes per part del

Govern, i ara no parl de les petites empreses que es dediquen

a la formació sinó del panorama global que tenim del món de

l’empresa, aquest emprenedor paradigmàtic espanyol, idò, és

un senyor que té molts de contactes a Madrid amb els ministeris

i aconsegueix polítiques a mida, bé, de fet no cal anar a

Madrid, aquí a vegades n’hem parlat, bé, fa quatre dies n’hem

parlat amb el tema de regalar dues plantes als hotelers perquè

millorassin els hotels. Com els dic, som empresari i mai no he

esperat que el Govern em donés cap subvenció ni hem regalés

cap plusvàlua per demanar-me que la meva empresa funcioni

millor. 

Aleshores, vull dir, aquesta és una mica la cultura que tenim

i, per tant, no és estrany que aquí vostè parli, bé, d’aquest

avisar amb antelació, a veure, crec que un sector que depèn de

les subvencions ha de tenir, ha de ser conscient que té aquesta

amenaça permanent. Normalment les empreses diversifiquen

els riscs treballant amb diverses línies de negoci i tenint

diferents clients, no només l’administració.

Crec que el concepte, en aquest sentit, el concepte de

competència deslleial que vostè ha utilitzat està absolutament

fora de context. En tots els àmbits que intervé l’administració

hi ha una dificultat per al sector privat, que és allà, però és que

això té a veure amb l’estructura de desplegament dels serveis

públics; normalment, històricament, quan l’administració

comença a desplegar serveis públics normalment no té mitjans

propis i ho concerta amb privats, pens ara, per exemple, als

Estats Units fins i tot hi ha presons de gestió privada, cosa que

a nosaltres ni se’ns acudiria.

I després, històricament, l’Estat, a mesura que es va

convertint en un estat social, va assumint alguns d’aquests

serveis i aleshores, evidentment, en aquest sentit el sector que

estava concertat, estava subvencionat, no és que pateixi una

competència deslleial, és que simplement l’administració va

assumint com a propis serveis que fins aquell moment tenia

externalitzats. Per tant, em sembla que és totalment... que

competència deslleial és un terme, en aquest sentit, que la

primera vegada pot sonar com a pertinent, però que si

l’analitzem a fons no té sentit.

Jo diria respecte de la moció, i em sap greu perquè m’he

allargat molt amb els principis filosòfics de la nostra posició,

respecte de la moció crec que hi ha una gran confusió entre

finalitats i mitjans, tot això es va parlar a la interpelAlació i pot

ser no cal que m’allargui perquè no tenc temps. És a dir, la

finalitat és clara que és millorar la formació. Nosaltres, com a

òrgan que ha de donar un impuls polític i fer un control polític

del Govern del que ens hem de preocupar, bàsicament, és

d’això, i en aquest sentit pens que és obvi que el sistema públic

té uns mitjans que és una llàstima de malbaratar o no aprofitar

per al sistema de formació ocupacional. Ara pens en exemples

de Menorca, tenim unes instalAlacions a l’Institut Maria Àngels

Cardona de cuina que dubt molt que qualsevol centre privat

pugui competir amb ell, o tenim un taller de soldadura a

l’institut Pasqual Calbó que dubt molt que cap centre privat

pugui tenir, tot això s’ha fet amb doblers públics i és lògic que

s’utilitzi per a la formació ocupacional.

El que és demencial és que la formació reglada estigui en un

calaix, en un compartiment estanc i la formació ocupacional

estigui en un altre compartiment estanc. En aquest sentit,

nosaltres estam totalment a favor, com he dit, de la política del

Govern que, a més a més, està plasmada d’una forma

esquemàtica en un document que, per tant, quan es diu que es

desconeix cap on va el Govern, home, la veritat, només a les

compareixences del conseller que es poden seguir en el Diari

de Sessions tinc prou clar cap on va el Govern.

Un altre apunt sobre..., deia que hi ha aquesta confusió

sobre finalitats i mitjans; també crec que hi ha una confusió

entre passat i futur, abans hi he fet referència, deia que estem

molestos pels plans de futur i llavors traiem a colAlació tota una

problemàtica que és una problemàtica més mundana, més de

bona administració, la qual cosa no vol dir que no l’haguem de

tenir en compte, però mesclar les dues coses em sembla poc

rigorós.

I anant a allò concret sobre la nostra posició, nosaltres

creiem que demanar instar el Govern a complir lleis, a complir

convocatòries en base a una sèrie de mitges veritats -ara

malauradament se m’acaba el temps i no puc entrar-hi-, són

temes..., bé, no puc entrar-hi i a més a més crec que tampoc no

vull entrar-hi, és a dir, realment crec que hi ha uns organismes,

unes instàncies específiques per dilucidar si el Govern

compleix o no compleix amb la llei, i és la jurisdicció

contenciosa administrativa. Nosaltres com a diputats, com a

òrgan que controla el Govern..., o sigui, nosaltres fem les

normes, però no ens competeix, a nosaltres, aplicar-les ni dir si

realment el Govern en aquest sentit està complint o no complint

les normes. Li posaré només un exemple: quan la Llei 30/2015

parla de les convocatòries públiques jo particularment, llegint-

ho, entenc que senzillament està explicant que evidentment hi

ha d’haver una lliure concurrència, però en cap moment no

s’està prohibint o s’està impedint que l’administració pugui

desplegar per ella mateixa aquesta formació. Aquesta és la

meva interpretació. Ara, m’entén perquè li dic que no hi podem

entrar?, perquè, bé, és la nostra interpretació, però al final aquí

l’única interpretació que comptarà serà la del jutge.

I ja acabo, Sra. Presidenta. Donam suport a l’estratègia del

Govern i per tant no votarem a favor de la proposició no de llei,

i sí que l’únic punt és que realment demanaríem, que de fet ho

diu la llei, màxima celeritat en la gestió de tots els expedients,

perquè evidentment els administrats no han de portar sobre les

seves espatlles el pes d’endarreriments de l’administració, i

aquest seria l’únic puc en què estaríem d’acord de la seva

moció, però que no justifica, per tot el que he dit, votar-hi a

favor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Enric Casanova, del Grup Parlamentari

Socialista. 
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Bon dia, senyors i senyores diputats, assistents al Ple

d’avui. Venim aquí a debatre una moció presentada pel Grup

Mixt en la qual se’ns proposa que s’accepti tot un seguit de

punts, on barregen qüestions de caràcter tècnic, qüestions de

caràcter polític, qüestions de caràcter econòmic, i per tant des

d’aquest grup, des del Grup Socialista, considerem que aquesta

moció és, si no poc encertada, la podríem qualificar fins i tot

una mica agosarada per les insinuacions que d’ella es

desprenen; s’insinuen coses que després no queden del tot

clares, i per tant hem d’anar puntualitzant.

Que quedi clar, abans de començar, que per part del Grup

Parlamentari Socialista la formació per a l’ocupació és una

formació que té un caràcter primordial. Pensam que la formació

per l’ocupació, sigui a qualsevol banda, la formació,

l’educació, és essencial per a l’activitat econòmica, és

imprescindible per millorar la qualitat de vida de les persones,

i és necessària per millorar l’ocupabilitat de les persones. El

que sí es debat aquí avui és el model. El model, com ja hem dit

en intervencions anteriors i que tampoc no vull repetir-me

gaire, són dos models, dos models de fer les coses amb una

finalitat última que és la formació. Cadascú opta per un model,

que pot ser o bé de caràcter totalment públic, que pot ser de

caràcter totalment privat, que pot ser de caràcter mixt. 

Aquí la moció té diferents parts. Si mirem la primera part,

que és el punt 1, resulta evident que si estem en un estat de

dret..., clar, presentar una moció per instar a complir la llei és

presentar una moció per instar a complir amb l’estat de dret, és

a dir, per part de l’administració hi ha tot un procediment

administratiu que és exhaustiu, que té una sèrie de controls, que

a més a més ve determinat per la llei estatal i a més a més per

la llei europea, pensem que aquesta formació es fa amb fons

europeus i per tant la Unió Europea té tot un procediment

administratiu de justificació de distribució de fons, etc., i per

tant penso que ja tenim tots els instruments per fer-ho palès. Per

tant el mateix procediment administratiu és el garant que es

complirà la legalitat. Si no també tenim altres camins, com pot

ser el camí judicial, que també s’ha esmentat aquí, però que

això decidirà ja en quin punt. El que tenim també és que

nosaltres pensam que qualsevol... des de l’administració se

segueix el procediment, com no pot ser d’altra manera, que

marca la llei, i per tant no s’han obviat els principis establerts

a la llei. Així doncs, pel que fa a la forma, no és.

Si mirem el fons, el que demana el punt 1, hem de dir que

el SOIB des d’un primer moment ha intentat fer formació, fer

la formació en allò que li competeix, que és la formació per a

l’ocupació, i per tant opta bé per externalitzar la formació o bé

per fer-la directament a través dels centres propis. La mateixa

llei 30 diu a l’article 11, que posa aquí, a l’article 14, perdó, diu

que la formació es podrà fer a través directament de les

empreses, a través de centres propis o a través d’entitats de

formació públiques o privades. En aquest cas l’opció que s’ha

fet per part del Govern és triar una formació a través de centres

propis; per tant és un model com pot ser un altre, és a dir,

s’opta per centres propis i..., en favor de centres propis i es

redueix la formació feta per altre tipus d’entitats de caràcter

privat, val?

Tot això per què?, perquè, clar, un dels objectius del

Govern és millorar la formació, com hem dit abans; un dels

objectius del Grup Socialista és facilitar la formació. Dintre de

la formació, la formació professional, sigui reglada o sigui

ocupacional, és primordial. Per tant el que està molt clar és que

si tenim una xarxa de centres propis en la qual s’imparteix

formació professional reglada aquesta xarxa ha de reunir els

requisits de qualitat, els professionals són els adients i per tant

tenen la capacitació professional i pedagògica que es necessita

per impartir qualsevol formació professional, sigui reglada o

sigui ocupacional. També s’ha de dir que els centres, com ha

dit abans el Sr. Castells, compten amb unes instalAlacions

moltes vegades òptimes per impartir qualsevol tipus de

formació professional. Si integrem tot el procés, integrarem

també el... 

Pel que fa a la concurrència, ja hem vist que sí que és una

oferta pública, no és la dotació pressupostària que s’esperava

en un primer moment, però el que està clar és que sí que n’hi

ha. El que està clar, Sr. Pericay, és que se cerca la millor

formació, i la millor formació des del punt de vista pedagògic

i des del punt de vista estratègic, també. Si s’opta per una sèrie

de sectors estratègics se cerca la millor formació en aquests

sectors. El que està clar és que cerquem la formació que tengui

uns estàndards de qualitat i dintre del marc corresponent.

Pel que fa al punt 2, li he de dir que al punt 2 d’entrada

sembla que vostè dubta de l’acció del Govern, sembla que el

Govern està fent una cosa ilAlegal. Per tant l’administració

funciona d’una manera, és a dir, tenim un procés administratiu

garantista i per tant sols pot conduir a dues coses: o bé que

vostè fa afirmacions per fer-se ressò d’una afirmació sense

investigar gaire, es fa ressò d’una situació que s’ha trobat el

Govern d’una situació anterior donada per una gestió pèssima

del SOIB per part de la Sra. Ramis i que tenim constància que

també el Govern s’hi posa i ha marcat un calendari per

solucionar-ho. O, per l’altra banda, si dubta tant que s’ha fet tan

malament, s’oblida que hi ha una via, que és la via judicial, on

poder anar.

Pel que fa al tema dels preus, o sigui que juguem, com hem

dit abans, amb uns preus màxims i mínims, és que els preus

màxims i mínims de cada convocatòria van en funció de la

territorialitat, de l’especialitat i també de la gestió.

És clar, si pensem que tothom programa a preu màxim

llevam el principi de territorialitat, per tots és sabut que els

preus a les illes menors o a Eivissa o a Formentera o a Menorca

el cost de la vida és major, per tant, programar el mateix preu

una especialitat formativa a l’illa de Mallorca que a l’illa

d’Eivissa que a l’illa de Formentera és un greuge comparatiu,

per tant, si tothom ha programat a preu màxim algú s’ha hagut

d’equivocar i per tant, això s’ha de rectificar.

L’altra acusació que es desprèn del punt 2 és del

funcionariat, vostè dubta que els funcionaris facin la seva feina

de manera independent. Sí, perquè vostè diu: “insta al SOIB a

vigilar i controlar”, diu literalment, “perquè treballin els

funcionaris en funció del que marca la llei”, s’entén que els

funcionaris tenen l’obligació de treballar en funció del que

marca la llei de manera independent i de manera lliure, sense

sotmetre’s al que li marca el dictat del polític de torn. És a dir,



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 29 / 15 de març de 2016 1611

 

realment vostè el que demana és el contrari del que han de fer

els funcionaris, els funcionaris han de treballar en funció del

que marca la legalitat, i no estar de manera... anar de manera

independent al que li pugui marcar el polític de torn. Vostè va

dir aquí que el que havia de fer el Sr. Negueruela era apressar

el personal del SOIB; perdoni, no s’ha d’apressar ningú.

Pensam que a l’hora d’acabar això el procediment s’ha de

fer com cal, de manera totalment regulada i en els terminis.

Vostè estableix uns terminis que ja estan establerts, per tant, no

podem regular uns terminis que ja estan establerts anteriorment.

Pel que fa al punt 3 -i ja acabo-, al punt 3 i al punt 4 he de

dir que el punt 3 demana un organisme que ja existeix, existeix

un organisme de control que és el Consell del SOIB i el Consell

de formació professional, per tant, és el lloc on és el debat,

l’estratègia, etc., i, si no és, així també està regulat en els

capítols 2, 3 i 4 de la llei 30, on s’estableix la manera de

programar i d’executar la formació.

Finalment, el capítol de transparència, tota la informació és

a l’abast de tothom i per tant, tampoc no crec que sigui

necessari.

En definitiva, crec que per part del Grup Parlamentari

Socialista no admetrem aquesta moció, votarem en contra,

malgrat que sí que pensam que s’ha d’accelerar i s’ha de posar

la màxima diligència a solucionar una situació que no ve d’ara,

sinó que ve d’abans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay per fixar la posició i

assenyalar les esmenes acceptades.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

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

gràcies, de tot el que s’ha dit miraré d’anar comentant les

diferents coses, només deixaré de banda els desvaris del Sr.

Saura que evidentment no crec que mereixen que jo hi perdi

gens de temps.

El que realment planteja aquesta moció i efectivament en

això coincidesc amb el Sr. Castells, pel que ell deia abans, és

una situació present que arrenca d’un passat, sens dubte, i que

també planteja, és veritat, la moció, un determinat futur. Tot

això vinculat a unes empreses de formació que certament viuen

en bona mesura d’aquestes subvencions, d’aquests fons

europeus i de les subvencions per a l’ocupació, no estrictament

d’això, també tenen altres ingressos, però efectivament això

n’és una part molt important.

Però jo estic convençut que d’aquest present i d’aquest

passat, que evidentment no és imputable al Govern actual, el

passat com és natural, bé, el passat a partir de 2011, com a

mínim, el passat anterior és imputable a un altre govern d’un

color semblant, no al Govern actual tampoc, ha plantejat una

situació que és una situació que s’ha de resoldre i en la qual hi

ha una sèrie de, diguem-ho com vulguin, jo és que no som

aquí..., hi ha uns compromisos adquirits prèviament per

governs anteriors, que després, a l’hora d’avaluar i a l’hora de

revisar determinats expedients, s’han aplicat d’una manera

diferent de l’estipulada en aquell moment estipulada. 

Jo crec que si es demana que això sigui corregit, que això

sigui arreglat no caiem absolutament en cap ilAlegalitat, sinó

simplement el preu de mercat a què s’alAludia, el preu de mercat

evidentment és un en aquest moment i era un en aquell

moment, és a dir, si d’alguna manera també intentam arreglar

coses a partir d’una determinada, crec que injustícia, i aquest és

un terme perfectament utilitzable aquí, respecte de la seva

situació, hem de tenir o hauríem de tenir en compte això.

Evidentment que el Govern té tot el dret a plantejar la

política en aquest camp que cregui convenient, això nosaltres

ho defensarem sempre i crec que fins i tot les mateixes

empreses de formació ho acceptarien, vull dir, que no tenen cap

mena de dificultat a acceptar-ho. El problema és que això es

faci d’una manera poc transparent, d’una manera que no

permeti adequar una determinada situació que és la situació en

què ens trobam en aquest moment i que tingui evidentment uns

perjudicis, que són perjudicis com els que hem enumerat, com

els que jo he enumerat en la meva intervenció. 

Per tant, model en principi mixt, és el que el mateix

conseller deia l’altre dia, però un model mixt és un model en

què s’han de seguir una sèrie de regles i si nosaltres apelAlam,

per exemple, a la concurrència competitiva és perquè ho marca

la llei, i aquí hi ha d’haver un mínim joc perquè si no el que

aconseguiran amb això és que les empreses privades, per a les

quals jo tenc un respecte molt superior al que pot tenir el Sr.

Saura, confiï que no sigui el que tenen la resta de membres del

Grup Podem, i els tinc aquest respecte simplement per una

qüestió de pura llibertat i per descomptat també perquè són

llocs de feina i quan són llocs de feina, això és el primer que

s’ha de respectar i esper que vostès això ho aprenguin.

Bé, les empreses privades mereixen evidentment saber si

se’ls tendrà en compte, si se’ls tendrà en compte en aquest futur

i en quina mesura, en quin grau se’ls tendrà en compte.

Per tant, des d’aquest punt de vista crec que és perfectament

normal que siguem aquí debatent això i que no siguem en

absolut fora..., evidentment no debatem el model, això està clar,

encara que algú hi hagi alAludit, l’altre dia ho vàrem comentar

amb el conseller, no és aquest el tema, però sí que defensam

uns determinats drets que són uns drets d’alguna manera

vigents en aquest moment perquè vénen d’un passat.

Què passarà en el futur? Bé, vostès, membres del Govern en

aquest cas, poden decidir que aquestes empreses hagin de

desaparèixer del mapa, n’hi haurà prou que converteixin tota la

seva política ocupacional en política pública, i per ventura

algunes podran sobreviure a través d’altres mecanismes, però

la majoria hauran de desaparèixer. 

Per tant, el que aquí nosaltres demanem, bàsicament i era el

sentit d’aquesta moció, és que s’arregli allò que s’ha fet mal fet,

en la mesura possible, evidentment; que quedin clars els criteris
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en endavant i que, com és natural, hi hagi un sistema de relació

transparent i un sistema de comunicació entre aquest sector,

que és un sector que té una importància en la formació, i el

Govern, que és al final qui en aquest moment gestiona i té la

responsabilitat de gestionar això.

Respecte de l’esmena del Partit Popular, que és l’única, no

l’acceptarem bàsicament perquè converteix en massa genèrics

uns aspectes que per a nosaltres és important que quedin com

a aspectes més específics en aquest punt dos. 

De tota manera agraesc, evidentment, el seu suport, agraesc,

per descomptat també, el suport d’El Pi en aquest tema.

I, en tot cas, ja per acabar, em sap greu que tenguin alguns

dels grups aquí presents, com a mínim a partir de la intervenció

que han fet, aquesta falta de consideració, insistesc, cap a

aquest teixit productiu que al cap i a la fi això no és altra cosa

que la petita i mitjana empresa, i jo tenia entès que vostès, això,

ho defensaven.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pericay, accepta votació separada?

Votarem junts els punts 1, 3 i 4. És correcte, Sr. Pericay?,

1, 3 i 4, i separat el 2.

Procedim a la votació del punt 2. Votam.

Vots a favor, 5; vots en contra, 32; abstencions, 18.

Queda rebutjat el punt 2.

A continuació votarem els punts 1, 3 i 4. Votam.

Vots a favor, 23; vots en contra, 32.

Queden rebutjats els punts 1, 3 i 4. 

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 8276/15,

presentada pels Grups Parlamentaris M ÉS per Menorca i

MÉS per Mallorca, relativa a finançament ilAlegal de la

campanya electoral del PP l’any 2007.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al

debat de les proposició no de llei i debatrem en primer lloc la

Proposició no de llei RGE núm. 8276/15, presentada pel Grup

Parlamentari MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca relativa a

finançament ilAlegal de la campanya electoral del PP l’any

2007. Té la paraula, pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors

diputats. Amb aquesta proposició no de llei no es pretén anar

en contra de ningú i sí anar a favor de la democràcia, així ho ha

d’interpretar el Partit Popular. No es tracta d’entrar, de debatre

o interferir sobre un procés judicial, sinó que institucions com

la Sindicatura de Comptes, el Tribunal de Comptes, que han de

vetllar pel bon ús dels recursos públics, i també el Govern, en

base a fets provats, actuïn, i ho facin en base a fets provats, no

necessàriament amb sentències condemnatòries, atès que,

lamentablement, ens trobam en molts de casos amb fets

demostrats, però judicialment prescrits, com podria ser, per

exemple, el cas de l’Agència Balear de Notícies, o de casos que

el Partit Popular ha fet l’impossible perquè no fossin

investigats, com el de l’AFA familiar. I començaré per aquest

darrer cas, per tal d’entendre bé de què parlam, i he passat les

factures perquè ho pugui comprovar... bé, perquè ens puguem

entendre fàcilment.

Nimbus comunicació, primera factura: 30 del deu del 2005;

contingut: pàgina web; valor: 11.428 euros.

Una segona empresa, Desarrollo y Diseño, 31 d’octubre del

2005; concepte: desenvolupament d’una pàgina web; cost:

11.507 euros.

Promarca, una nova empresa, dia 30 del 10 del 2005,

formació i manteniment de la pàgina web, 11.724 euros.

Romeo y Compañia, disseny de pàgina web, dia 7 de l’11

del 2005, 11.790 euros.

Iber Pacífic, 30 del 10 del 2005, 11.902 euros, tasques de

comunicació. 

Totes les mateixes dades, totes la mateixa quantitat, totes

amb noms diferents, però totes, excepte la darrera, és la

mateixa adreça, no la diré, PM32A, deixem-ho així, totes amb

el mateix administrador únic, amb la mateixa data, amb el

mateix objectiu i amb una quantitat que era per davall de

12.000 euros. Aquest és un exemple. Aquest és un exemple

amb el qual el Partit Popular ha de decidir ja d’una vegada amb

qui vol estar quan sigui gran, si vol estar amb els xoriços o vol

estar amb els demòcrates, si vol ser un partit honrat o si vol ser

un partit imputat. 

Per ara els fets constatables, que es constaten, ens tiren cap

a aquesta segona versió i crec que el Partit Popular avui té una

gran oportunitat per dir davant tothom quin és el futur i el camí

que vol prendre.

Deixi’m només posar damunt la taula algunes coses que són

molt evidents, però imprescindibles, que la corrupció és cara,

ho és, és molt cara econòmicament, ho és moralment i

democràticament també i en aquest sentit les xifres són

autènticament demolidores. L’auditoria feta per la Universitat

de Las Palmas, a la qual ja ens hem referit moltes vegades,

xifra en 1.200 milions d’euros el que costa als ciutadans de les

Illes la corrupció en doblers robats, en cost per perseguir els

corruptes i en els efectes negatius sobre l’economia. Però

d’aquests milions d’euros, si agafam el cas on hi ha hagut una

sentència, jo diria que ferma, una sentència ferma, on s’obliga

a retornar la quantitat més elevada, que seria el cas del CDEIB,

parlam de més de 6 milions d’euros dels 11,5 milions saquejats,

avui aquesta comunitat autònoma només n’ha recuperat

790.000.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508276
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La corrupció és molt cara i també ho són moltes formes de

corrupció, el frau fiscal o l’economia submergida formen part

d’aquesta corrupció, i els tècnics d’Hisenda també han posat de

manifest com de cara és. Parlam de 5.000 milions d’euros que

es mouen en l’economia submergida que, en uns nivells,

diguéssim, equiparables als dels països europeus, suposaria uns

ingressos de quasi 1.000 milions d’euros per a la comunitat

autònoma. Però tant o més important, com deia, que la part

econòmica de la corrupció ho és l’ètica pública, els valors que

debilita i que debilita sobretot les institucions democràtiques.

Per açò és tan important que l’administració actuï amb

contundència. I jo crec que s’ha fet, s’ha fet creant un àrea

específica de l’Advocacia per recuperar els recursos robats a la

Hisenda pública, un fet fonamental perquè la lluita contra la

corrupció sigui creïble; un pla antifrau, que en aquest darrer

any va suposar un ingrés de quasi 2 milions d’euros, i que dins

enguany suposarà quasi 10 milions d’euros, i la posada en

marxa d’una oficina anticorrupció.

En qualsevol cas, en definitiva, la corrupció és sempre la

corrupció de la democràcia i per combatre-la és fonamental que

els principals protagonistes, instruments de la democràcia

representativa que són els partits, siguin exemplars. Si no és

així no hi ha res a fer. Quin sentit té demanar als ciutadans que

no paguin en B si aquests construeixen la seva seu en B o

paguen la seva campanya electoral en B i és que és molt

evident, la corrupció no la poden combatre els corruptes.

El Partit Popular ha de veure si vol rompre i desmarcar-se

del Govern del Partit Popular del 2003 al 2007, de Jaume

Matas; si vol rompre amb tot allò que vam sentir en aquesta

casa, en aquella comissió per a Son Espases, quan el Sr.

Rodrigo de Santos ens explicava, o també Luís Bárcenas, allò

de les comissions del 3% per les concessions d’obres

públiques. Com pot demanar, com pot governar, com pot

legislar per als ciutadans aquell que no juga net? Açò no és

possible.

El que plantejam avui aquí és precisament açò. Som davant

d’una confessió de l’exgerent del Partit Popular, Fernando

Areal, que posa de manifest que durant el 2007 la campanya

electoral es va finançar de forma ilAlegal, en concret va pagar

en B, diu, a l’empresa Nimbus Comunicació, la primera que he

exposat aquí, Nimbus Comunicació la trobarem, com vostès

veuran, en el cas de l’Agència Balear de Notícies, en el cas

Scala, en el cas del Palma Arena, en el Cas d’AFA, denunciats

o no denunciats, prescrits o no prescrits, posa en evidència per

tant que la quantitat que es va gastar per despesa en publicitat

en premsa i ràdio és superior al límit que estableix la llei a

l’article 58 de la Llei Orgànica de règim general, del règim

electoral, és superior. I si és superior vol dir que s’ha

incomplert no només la legalitat en el sentit ample, sinó la llei

electoral i la llei electoral estableix sancions, juntament amb la

llei de partits, pels casos en què s’incompleix la Llei electoral,

la despesa és superior al límit establert. El Partit Popular va

pagar en B perquè no volia superar el límit establert per la llei,

va pagar com a mínim 72.000 euros, els confessats per

Fernando Areal, però tenim totes les interlocutòries de fets

demostrats que podríem parlar sobre el cas Over Marketing i

molts d’altres.

La qüestió és ben senzilla, sobre fets comprovats hem de

demanar que la Sindicatura i el Tribunal de Comptes valorin de

nou, fiscalitzin els comptes electorals del Partit Popular per

saber que, si açò és així, quines conseqüències té. N’hi ha prou

a dir, n’hi ha prou a veure, llegint la llei, que les conseqüències

són clares, no només una sanció la qual dependrà del

percentatge que ha superat aquest límit, sinó que s’ha de

retornar la subvenció pública que va obtenir durant aquella

campanya electoral i que va ser d’1.107.256,63 euros.

Algú dirà, bé, els fets potser que hagin prescrit; bé, podem

parlar de sentències judicials, però podem parlar també de

política, no hi haurà assumpció de responsabilitats si no hi són

també les polítiques. I per tant, si açò és així, independentment

de si hagués prescrit, el Partit Popular ha de tornar els doblers,

independentment de si fos una sentència prescrita, el Partit

Popular, si es demostra que va gastar en B per impedir, per

evitar superar el límit electoral, lògicament ha d’assumir

responsabilitats.

El Partit Popular avui ha de decidir de quina banda es troba.

L’exemple que esmentava de l’Agència Balear de Notícies

és un i exemples que el Partit Popular ha impedit investigar

serien molts altres. Les factures que exposava en el

començament fan referència a aquest segon bloc.

En definitiva, el Partit Popular vol, ha volgut, va voler en

aquella campanya electoral aconseguir allò que els ciutadans no

li volien atorgar. Ja ho va intentar el Partit Popular a l’any 1999

amb el cas Mapau, ho recordarà tothom, en què, a través del

qual, va contractar de forma irregular la Sra. Maria Pau Segura,

per cercar, per via urgent i de forma irregular, descendents de

Balears a l’Argentina, perquè votessin el Partit Popular a una

circumscripció de Formentera on es disposà d’un escó clau per

a l’obtenció de la majoria absoluta Popular en el Parlament de

les Illes Balears, això a l’any 1999.

El 2003 ho veiem amb una campanya electoral finançada en

B, què haurem de veure més?

La corrupció en aquests moments, inevitablement,

desgraciadament -ningú no se n’alegra-, desgraciadament forma

part de l’historial del Partit Popular; si el Partit Popular vol

rompre aquest historial, i des d’aquí volem convidar i ajudar el

Partit Popular a rompre aquest historial, doncs s’ha de desfer de

tot un seguit de tics amb els quals no vol acabar, tal vegada

perquè té massa compromisos o massa persones encara a dins

que no estan disposades a renunciar de la seva parcelAla.

El Partit Popular avui té una oportunitat, jo diria que única,

per practicar allò que de tant en tant demana, transparència; bé,

idò, transparència és el que avui el Partit Popular pot posar

damunt la taula i damunt fets que estan judicialitzats. I damunt

fets que no estan judicialitzats el Partit Popular pot ser

transparent, i és molt fàcil, com jo he fet avui amb el president

del Partit Popular, posi totes les factures damunt la taula,

vegem què és el que hi ha pagat en B, i el que hi ha pagat en B,

tant si hi ha una sentència condemnatòria com si no, s’ha de

retornar, perquè prové de doblers públics, i els doblers públics

els han de gestionar els ciutadans a través dels seus
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representants, d’aquest Parlament i del Govern de les Illes

Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, hauria d’anar acabant.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Esper... -he acabat ja-, esper que avui aquesta oportunitat de

ver el Partit Popular la pugui dur a terme, perquè li assegur, els

assegur que tots ens n’alegraríem, tots ens n’alegraríem,

independentment que vostès es puguin creure que és una batalla

contra el Partit Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

És una batalla amb el Partit Popular, esperem que ho

entenguin així. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

MÉS per Mallorca.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. Una setmana després que la reina

Letizia aprofundís en la intensa campanya de la família reial en

pro de la república, amb aquella conversa amb el seu compi

yogui, dient allò de què “aquest país és difícil”, avui de matí

ens hem aixecat amb un altre titular encoratjador amb aquest

gran país, que és Espanya, un titular fruit de les gravacions de

les converses de l’equip de Santa Rita Barberà: “En este país

lo único que funciona es la corrupción.”

Aquest marc cognitiu que emmarca aquesta gran frase “En

este país lo único que funciona es la corrupción”, aquesta

manera de pensar i de fer o de deixar fer és el que ha emparat

durant dècades una manera de funcionar en política, patentada

pel Partit Popular el qual, malgrat tot, encara manté allò a totes

les tertúlies les quals molts diputats i diputades compartim, la

corrupció és cosa de persones o, com diria, el Sr. Rajoy, “salvo

alguna cosa”, no? Que encara intenta desviar el qüestionament

i les investigacions sobre un partit sencer, començant per les

seves principals places, per les seves places històriques: les

Illes Balears, el País Valencià o Madrid; però al final, com a

Roma, duen a Gènova.

I d’aquí, i d’aquesta manera de pensar i fer i de deixar fer,

aquell “Hágase”, i la impunitat d’un Matas o d’una Munar que,

a la fi, sembla que s’han acabat. I d’aquell “Hágase”, una de les

coses que es varen fer o es varen perpetrar va ser deixar de

reformar Son Dureta per fer un nou Son Espases, el qual, a part

de trobar-se ja sentenciat com a chanchullo urbanístic, encara

genera uns bons mal de caps per als actuals i segurament per als

futurs gestors d’aquest hospital de referència, i avui mateix en

parlaven en aquest Parlament, i no diguem ja a les butxaques

dels ciutadans i de les ciutadanes.

I també aquí, en aquest parlament, fa ara just un any, va

concloure la feina de la Comissió d’investigació justament del

cas de Son Espases, una iniciativa de MÉS, del nostre grup

polític, que altres van acceptar amb la boca petita; una comissió

per la qual varen circular, per la qual varen passar grans

empresaris avesats que els polítics fessin feina per a ells i els

retessin homenatge, com el Sr. Florentino Pérez o com el Sr.

Villar Mir, també curiosament darrerament investigats per això

mateix que avui denunciam aquí, i també polítics que varen

passar per aquella comissió, com és el cas del Sr. Rodrigo de

Santos, qui, molt penedit, va confessar més tard, ja fora de la

comissió, però en el marc del procés judicial i de les

declaracions que es varen produir la tardor passada, justament

quan vàrem presentar aquesta proposició no de llei, que cobrar

el 3%, com ha dit el meu company, el Sr. Martí, de les grans

adjudicacions d’obra pública, era l’habitual, que cada

contracte, a partir de 500.000 euros, el normal era que el Partit

Popular cobràs un impost revolucionari del 3% de tots aquests

grans contractes.

I en aquest mateix procés judicial, el cunyat del Sr. Matas,

i el gerent del Partit Popular en aquell temps, qui firmava els

comptes del Partit Popular davant el Tribunal de Comptes i de

la Sindicatura, els comptes electorals, concretament des de la

campanya del 2007, la qual a molts, per cert, va ser una

campanya que ens va sorprendre pel gran desplegament de

mitjans, sobretot si ho comparam amb els comptes, diguem-ne,

discrets, que avui mateix surten del Partit Popular en els

mitjans de comunicació; uns comptes o una campanya només

explicable o justificable si el Sr. Fabra hagués compartit amb

el Partit Popular balear o amb el Sr. Matas o amb el Sr. Areal

alguns d’aquests premis de la loteria que li varen tocar, perquè

clar, vostès saben que el Sr. Fabra tampoc no era un corrupte,

era un ludòpata.

Aquell cunyat, aquell gerent del Partit Popular, el Sr. Areal,

va admetre haver desviat, al marge dels comptes oficials, més

de 70.000 euros a l’empresa Nimbus, i això ho va dir en el

marc d’una investigació judicial, de la peça separada que

maneja o que instrueix el Jutge Castro, i que ens du, com els

camins de Roma, novament cap a Gènova i cap a tota aquesta

trama del Partit Popular, cap a aquesta trama en A o en B de

Bárcenas, per cert d’empreses com Nimbus, que al final,

arribaven, com el mateix Bárcenas va reconèixer a la Comissió

d’investigació de Son Espases, de la mà del hombre del

tarjetón, que era, ni més ni manco, que el Sr. Rodríguez, que

ahir mateix es passejava tan campante per aquest parlament,

pels despatxos del Grup Parlamentari Popular, amb total

impunitat.

I si no en tenen prou amb això, perquè no hi ha sentències,

que torna ser un gran element de recurs, si no en tenen prou

amb la confessió davant d’un jutge, que dic jo que qualque

validesa deu tenir, no?, perquè si no se la juga molt, es juga el

coll una persona que confessa una mentida davant d’un jutge,

però, tot i que sí que hi ha sentències, que hi ha sentències com

al del cas Scala, com la de les capses de Cola-Cao, per la qual

el Partit Popular va haver de retornar més de 10.000 euros,
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entre d’altres coses, per la insistència també del nostre grup en

què realment fessin el retorn i l’ingrés i arribassin a les arques

públiques aquells doblers, a part de la sentència judicial;

confessions i sentències que posen de manifest que els comptes

electorals que varen servir perquè el Partit Popular, a part de

presentar-se dopat, en aquest cas sí, a unes eleccions, cobràs

més d’1 milió d’euros en forma de subvenció electoral, eren

uns comptes falsejats i això és evident i no importa esperar cap

sentència.

Malgrat, però, l’evidència, la nostra proposta diu: venga,

aceptamos (...), i que davant d’això siguin els organismes

públics encarregats de fiscalitzar els comptes electorals i, en

aquest cas, en base a una irregularitat, al nostre parer, evident,

confessada i possiblement suavitzada, revisar els comptes

electorals del 2007 del Partit Popular. I l’administració, com fa

quan una ONG o una entitat sense ànim de lucre rep una

subvenció pública i l’ha de justificar i ho ha de fer bé i, si no ho

fa bé i si intenta enganyar i es demostra que ha enganyat

l’administració, el que ha de fer aquesta ONG és retornar els

doblers, doncs el Partit Popular que faci el mateix.

Avui, Sr. Gijón, em sap greu, hagués estat massa fàcil fer-

me una camiseta, si hagués pogut triar m’hagués fet un plat

d’espaguetis, com a metàfora d’allò que el Partit Popular, que

no és cap ONG ni cap entitat sense ànim de lucre, hauria de fer,

tal i com demana la gent: tornar la pasta.

Ha acabat el Sr. Martí recordant-los que això i que aquesta

proposició no de llei nostra és una oportunitat, una oportunitat

per a vostès i per dignificar el seu propi partit davant l’opinió

pública. Aquesta és l’oportunitat que des de MÉS els donam

avui al Partit Popular, esperam de tot cor que no s’encomanin

a Santa Rita.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Camps del Grup Parlamentari

Popular.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

M’agradaria, abans d’entrar a la qüestió concreta, fer una breu

introducció per posar de manifest el rebuig total del Partit

Popular a qualsevol acte de corrupció. Tots els casos de

corrupció que van sortint pels mitjans de comunicació,

especialment aquells que afecten el Partit Popular, ens

avergonyeixen profundament. I per açò demanam, i ho fem

també aquí, que el pes de la llei caigui de forma contundent

sobre aquells que han defraudat la nostra confiança, i per açò

hem impulsat més de setanta mesures que conformen el paquet

més ambiciós, complet i eficaç en la lluita contra la corrupció,

mai vist al nostre país, i quan dic país em referesc a Espanya,

perquè avui en dia hem de precisar aquesta qüestió. Mesures

que van des de l’aprovació de la Llei 19/2013, de 9 de

desembre, de transparència, accés a la informació pública i de

bon govern; reforma del Codi Penal o la Llei reguladora de

l’estatut de l’alt càrrec, fins a la creació d’una Oficina de

recuperació i gestió d’actius, mesures de major control en la

gestió dels propis polítics o la limitació de les retribucions als

membres dels consells d’administració dels bancs intervinguts.

I en el cas de Balears, hem aplicat un exigent codi ètic,

pioner a nivell nacional, i que preveu, entre d’altres coses, no

incorporar cap imputat per corrupció a les llistes electorals.

Feta aquesta explicació inicial, i ja fent referència a la

proposició no de llei que han presentat el Sr. Martí i el Sr.

Abril, queda molt clar que a vostès poc els importen totes

aquestes coses que acab d’explicar. Aquesta proposició no de

llei que presenten no té per objecte prendre mesures de millora

de la transparència, ni res de tot açò, aquesta proposició no de

llei té com a única motivació posar en entredit qüestions que ja

estan jutjades i que ja estan fiscalitzades, amb l’únic objectiu

de posar ombres de dubte sobre l’actuació del Partit Popular.

Vostès no persegueixen la corrupció, vostès persegueixen el

Partit Popular; vostès no cerquen la veritat, vostès cerquen

destruir el Partit Popular, i açò és molt diferent.

El cas Scala, per exemple, ja ha estat jutjat i el PP, en

efecte, va ser condemnat, com a responsable civil a títol

lucratiu, a pagar 10.585 euros, que ja estan pagats. Un

responsable civil a títol lucratiu, no ho hem d’oblidar, és aquell

que ha obtingut un benefici derivat del comportament delictiu

d’un altre; és aquell que s’ha vist beneficiat per la corrupció

que ha protagonitzat un tercer, açò per una banda. Però, a més,

tots els comptes de l’any 2007 i de tots els anys han estat ja

fiscalitzats pel Tribunal de Comptes i per la Sindicatura de

Comptes, tot està fiscalitzat, tot està auditat i tot el que estava

judicialitzat ja està jutjat, sentenciat i pagat.

En qualsevol cas, som davant una proposició no de llei

inèdita, atès que intenta convertir aquest parlament en un

tribunal de justícia. I el Sr. Castells ho deia abans: no convertim

aquest parlament en un tribunal de justícia; idò, precisament, el

seu grup és el que vol fer avui aquí, intenta que el parlament

usurpi les funcions d’un jutjat i que sigui aquest parlament, i

que siguin aquests 59 diputats, els que imparteixin justícia,

volen convertir aquest parlament en un tribunal d’apelAlació, en

un tribunal de segona volta.

Però és més, els dos grups de MÉS ya se lo han guisado y

ya se lo han comido, ells fan de fiscal i fan de jurat popular, de

fet, ells mateixos, a la proposició no de llei ho diuen molt clar,

i ho llegiré textualment: “El PP va finançar ilAlegalment les

eleccions autonòmiques del 2007, va utilitzar l’estructura i els

recursos de la CAIB i va fer despeses en B que podrien

vulnerar la Llei electoral i la Llei de partits.” Açò ho diuen ells

i ja està, i sembla que és la veritat absoluta. I diuen després:

“En qualsevol cas, tant si ha prescrit com si no, si és cert que

s’ha incomplert la Llei electoral, el PP ha de retornar la

subvenció pública, per valor d’1.107.256,63 euros.” I ho diuen

ells i ja està, com que ho diuen ells, s’ha de fer.

Si tan segurs estan, senyors de MÉS, vagin allà on toca,

vagin al tribunals de justícia, presentin una demanda, però el

que no poden fer és pervertir les funcions d’aquest parlament

amb una proposició no de llei ignominiosa que l’únic que cerca
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és desprestigiar i desgastar, recorrent a la corrupció només al

Partit Popular.

I si no, el que haurien de fer és accelerar la posada en marxa

de l’Oficina Anticorrupció, i mirin, els faig una proposta avui,

la posin en marxa i siguin valents, siguin els primers i duguin

el cas Multimèdia, duguin el cas PSIB-Calvià, el duguin a

aquesta oficina i que aquesta oficina ho investigui i ho

desenvolupi...

(Alguns aplaudiments)

Açò és el que haurien de fer avui, si fossin valents.

Però vostès ho tenen molt clar, per què hem d’anar als

tribunals que, de fet, últimament els són prou esquius, si tenim

un parlament que ens donarà la raó? De fet, el tercer punt

d’aquesta proposició, va en aquesta línia, és un punt surrealista,

és la demolició de l’estat de dret: sense que es pronunciï cap

tribunal, sense que cap jutge emeti una sentència, només amb

un informe de la Sindicatura de Comptes o del Tribunal de

Comptes i amb un informe del Consell Consultiu, senyors,

presidit pel Sr. Diéguez, amb açò ja en tenen prou per declarar

la nulAlitat del pagament de la subvenció electoral i per tant per

reclamar el seu retorn. ¡Toma ya! ¡Toma ya! És la demolició,

ja dic, de l’estat de dret.

La proposició no de llei que vostès ens presenten és

infumable, és una patada en la espinilla a l’ordenament jurídic,

a l’estat de dret i a la separació de poders. Però a vostès no els

importa en absolut res de tot açò, no els importa la veritat,

vostès només cerquen el titular de demà, vostès només cerquen

transmetre la sensació que el PP és un partit carregat de

corrupció, però la realitat és ben diferent.

(Algunes rialles)

Sí, sí, sí. Mirin aquest gràfic. 

(Més rialles)

Mirin aquests gràfics. Sí, sí, sí, sí.

(Alguns aplaudiments)

El partit que té més casos de corrupció, el partit que

presumptament ha defraudat més o ha robat més és el Partit

Socialista, el Partit Socialista que vostès governen amb ells, el

Partit Socialista a què vostès donen suport, i ens deia el Sr.

Martí: “a quina banda es posen?”; vostès han decidit posar-se

de la banda del partit més corrupte d’Espanya. Vostès governen

amb el partit més corrupte d’Espanya.

(Alguns aplaudiments)

I una altra qüestió. Si aquesta ha de ser la deriva

parlamentària, o sigui dur a debat i presentar PNL sobre casos

de corrupció, què els semblaria si feim una PNL sobre el cas

Multimèdia, on presumptament es van desviar 300.000 euros

de les arques públiques, al imputar de tres delictes de corrupció

un exsenador socialista i sembla ser que un dels grans

beneficiats d’aquesta trama corrupta seria el pare d’una

diputada socialista? Presentam una PNL? O què els semblaria

si presentam una PNL sobre el possible finançament irregular

de Podemos?, ara que també s’està investigant la possibilitat

que Iran hagi estat un dels països que ha nodrit de finançació

aquest partit; presentam una PNL també per açò?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Volem entrar en aquesta dinàmica?, volem seguir així? 

Però podríem apurar una mica més. No podríem considerar

que és corrupció de baixa intensitat retòrcer el Reglament a fi

que MÉS tengui dos grups parlamentaris i que açò ens costi a

tots 250.000 euros més?

(Petit aldarull)

No és açò retòrcer...?, no és açò un frau de llei? No ho és,

també, tenir per quota una conselleria de Transparència, que

encara s’ha d’asserenar, que tothom la qüestiona i que no ha

resolt res en qüestions de transparència? No és açò també

corrupció de baixa intensitat?

(Més aplaudiments)

I no creu, Sr. Martí, que abans de presentar aquesta

proposició no de llei vostè, que va ser conseller en el Consell

Insular de Menorca i per tant corresponsable que tots els

menorquins haguem de pagar 30 milions d’euros pel cas

Cesgarden, hauria de demanar públicament perdó i pagar de la

seva butxaca aquests doblers que per al seva culpa pagam tots

els menorquins?; i dic vostè com podria dir el Sr. Borràs i el Sr.

Marc Pons, que també seuen en aquesta cambra, perquè

vostès...

(Remor de veus)

...es preocupen molt de 10.500 euros del PP, que ja ha pagat,

però en canvi els veig molt despreocupats per aquests 30

milions que per la seva culpa estam pagant tots els menorquins.

Sr. Martí, si fos coherent pagarien, vostè i el seu partit i el

PSOE també, aquests 30 milions; si tinguessin vostès un mínim

de decència evitarien carregar sobre les espatlles dels ciutadans

els capricis i els errors seus. Però no, és més fàcil carregar

contra el PP que assumir les seves pròpies responsabilitats.

Per altra banda, llegint la proposició no de llei d’avui, que

demana a la Sindicatura de Comptes que revisi l’auditoria i

l’informe de fiscalització de la comptabilitat electoral del PP de

2007 i que el Tribunal de Comptes també s’ho torni a mirar, em

recorda, Sr. Martí, la demanda que em va posar per injúries i

vexacions. Ja l’han arxivada quatre vegades, quatre a zero, Sr.

Martí!, quatre a zero! Però el Sr. Martí torna a demanar que es

revisi, torna a demanar que es revisi! És que és el mateix cas.

Per quatre vegades li han dit que no, i de forma obsessiva el Sr.

Martí continua insistint que sí. Ben igual que la demanda contra

l’exconsellera Joana Maria Camps, que una i altra vegada els

tribunals arxiven la demanda de l’Assemblea de Docents i ells

continuen recorrent fins a l’infinit. I aquest és el mateix cas; la

sentència del cas Scala...
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(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’anar acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vaig acabant. ...diu que no hi va haver finançament

irregular, l’auditoria i l’informe de fiscalització externa de la

Sindicatura tampoc no detecten res, el Tribunal de Comptes

tampoc no veu cap irregularitat, però el Sr. Martí i el Sr. Abril

sí, i ells erre que erre. 

Vaig acabant, Sr. President, la meva exposició. Repetesc:

aquesta proposició no de llei és un nyap jurídic, només obeeix

a l’obsessió malaltissa dels grups MÉS, que tenen com a únic

objectiu no mirar de resoldre els problemes dels ciutadans sinó

destruir el PP. Avui el Parlament, tots els 59 diputats, tenim

l’oportunitat d’aturar aquest circ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...en què alguns volen convertir aquesta cambra. Que el

Parlament faci de Parlament i que els tribunals facin de

tribunals.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, el Sr. Jarabo per un temps de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats,

treballadors de la cambra, públic que ens observa entenc que

atentament darrere les càmeres d’aquest parlament, avui no he

dormit amb el Sr. David Abril però sí que ens hem aixecat

mirant la mateixa portada del diari El Mundo, on es transcrivia

la conversació entre una regidora del Partit Popular i el seu fill.

Ja ha comentat el Sr. David Abril el titular, però sí que

m’agradaria llegir la transcripció, perquè jo crec que és un

patró que es repeteix. Maria José Halcón, la regidora: “‘Han

hecho una trampa en el partido, que me han dado 1.000 euros

en dos billetes de 500, dinero negro, y yo les tenía que hacer

una transferencia legal de mi cuenta para blanquear dinero;

vamos, corrupción política total’. El hijo le responde: ‘¿pero

cómo para blanquear dinero?, no lo entiendo’. ‘¿No lo

entiendes, cariño?, pues ellos tienen mucho dinero negro’; y

el hijo responde: ‘¿pero quién?’, ‘Pues de empresas del

partido, de empresas, comisiones, corrupciones. Y el hijo:

‘¿pero quién te ha dado eso a tí, Rita?’ -todo apunta a la

misma Santa Rita- ‘Mari Carmen, la gerente; Rita, sí’. Y el

hijo: ‘¿Y cuántos billetes de 500 tienen ellos?’; ‘Ah, yo que sé,

cariño. Si como tu me dijiste una vez, y tienes más razón que

un santo, en este país lo único que funciona es la corrupción’”.

Setmana a setmana, dia rere dia, apareixen testimoniatges

com aquesta conversa que demostren a la ciutadania que no

està boja, que no s’equivoca quan pensa que l’han estafada per

mil front, que encerta quan els envia, a vostès, a l’oposició i

quan desitja veure’ls el més lluny possible de la gestió d’un

euro públic. No sé si coneixen aquests versos del gran Luis

Eduardo Aute, intueixo que no els ha de quedar gaire temps per

a la poesia, però ara que són a l’oposició els recomanaria que

indaguessin una mica en la idea estesa que existeix sobre vostès

en l’imaginari colAlectiu; els recito els versos d’Aute: “Con las

maletas bien repletas de pesetas vuelo a Lausanne una vez a

la semana, pequeñas sisas ‘pa’ que viajen mis divisas, que

siempre el capital es internacional. Ser patriota no es sinónimo

de idiota, yo a la bandera la llevo en la billetera. Me da

canguelo si me huelo algún revuelo, y me sienta fatal la

reforma fiscal. Suiza, patria querida.” Recorden aquesta

cançó? La podria cantar el Sr. Bárcenas avui, però és de 1976.

Si no fos pel canvi de divisa parlaríem del PP d’abans d’ahir.

El problema fonamental del seu partit és que ha robat per

damunt de les seves possibilitats o de les possibilitats d’aquest

país, i molt particularment d’aquestes illes. Diputats i diputades

del Partit Popular, han de sentir profunda vergonya cada cop

que encenen la televisió, obren els diaris o escolten la televisió.

El que han fet en aquest país és un crim impossible de

perdonar. La gent està veient com el que va ser un molt

honorable president pacta amb la fiscalia i es comporta com un

molt honorable lladre, o molt corrupte lladre. Sí, té dret a la

seva defensa com a ciutadà, però com a líder polític hi ha una

responsabilitat que ningú no paga. 

Però era tan sols el primer: el Sr. Cañellas i el seu túnel de

Sóller van inaugurar una política del Partit Popular de

corrupció i desvergonyiment que tots, o una part molt gran de

vostès, van aplaudir i donar suport políticament. Ningú mai no

va dir res, ningú no va denunciar els seus companys; es va

practicar l’omertà, el silenci de la màfia. Afortunadament estan

caient un per un, i només se’ls fa fora del seu partit quan obren

la boca i comencen a cantar -m’imagino que es recorden de la

Sra. Castillo-, perquè la doctrina del Partit Popular era o el

robatori o el silenci. No els fa oi?, segur que molts dels seus

amics i familiars els han recriminat el robatori sistemàtic de les

Illes i del país. Heu confós la política amb el crim organitzat.

Des del vicepresident del miracle espanyol als regidors de

València, des del Molt Hble. President de Balears al gerent del

Partit Popular que avui ens ocupa, extirpar aquest càncer del

seu partit és avui una tasca de tots i totes, i s’ha de començar a

alçar la veu. Després de la Gürtel i la Púnica, dels comandos

Madrid, València i Mallorca, després de la caiguda dels cacics

i líders abans prestigiosos sorgeix el silenci, la ignorància, la

memòria fràgil. No entenc com ningú de vostès no sabia res, no

entenc com ningú de vostès no demana que es netegi el partit,

no ho entenc. 

Sr. Jerez, Sra. Sugrañes, no es varen adonar que la

campanya de 2007 hi havia una doblerada? No es varen adonar

que volaven els bitllets de 500 euros? Segur que ningú no sabia
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res? Els he anomenat perquè vostès van sortir d’aquella elecció.

Vostès poden venir aquí a dir el que vulguin, però no han fet

res; sí, trencar ordinadors i amagar els corruptes sota els

escons. Heu de començar a fer net. Sr. Vidal, facin net. Fins i

tot les seves Noves Generacions ja els ho recomanen. Però per

fer net han de tornar primer els doblers, els doblers que el seu

partit ha robat i que ha utilitzat injustament per falsejar la

democràcia. Demanem a la gestora del Partit Popular que torni

els doblers a la ciutadania, perquè la pròxima direcció comenci

amb les mans netes.

Aquesta proposició no de llei presentada pels grups MÉS

per Menorca i MÉS per Mallorca ens recorda on hem viscut,

però també obre la possibilitat que vostès parlin, deixin de

guardar silenci i tornin els doblers. Donarem suport a aquesta

iniciativa, per suposat, però el que més ens agradaria és que

vostès voluntàriament ens tornassin aquest milió d’euros.

Vostès, que tant xerren d’estalviar doblers i gaudeixen amb les

retallades, retallin esforços públics per desvetllar les seves

irregularitats, estalviïn temps a la Sindicatura i tornin aquest

milió d’euros; total és una misèria en comparació amb tot el

que heu robat, i encara més en comparació amb el dany

provocat a la nostra societat.

Han tingut molt sort que encara una part del seu electorat

encara es refiï d’un partit ple de lladres a tots els nivells.

Aquells pobres votants també mereixen que el seu partit extirpi

el càncer que ha podrit el Partit Popular. Espero que la

democràcia i la justícia puguin acabar amb aquesta xacra. Heu

fet el pitjor servei a la nostra democràcia, heu devaluat la

política, i per sortir endavant continueu mentint, cas rere cas la

mateixa cançó: ningú no sabia res, ningú no s’ho podia esperar.

Mentiders, sou uns mentiders; acabeu amb aquesta farsa.

(Alguns aplaudiments)

No basta, no és suficient que darrere la confessió del seu

exgerent el Sr. Vidal demanàs perdó i digués que les sigles del

Partit Popular estan brutes. Tornin els doblers si volen fer net

de debò.

Al Partit Popular hi ha una trama de corrupció, de Gènova

13 a cadascun dels territoris. És la seva gent que està

reconeixent que la seva seu aquí a Balears es va pagar amb

doblers tacats per la corrupció; és la seva gent que està

reconeixent que els beneficis de la construcció de Son Espases

varen servir per a la reforma de la seva seu a Madrid; és la seva

gent que està confirmant les sospites de la Fiscalia que la seva

delegació a Bilbao es va pagar amb doblers en B; és la seva

gent que reconeix que es repetia un mateix modus operandi en

les seves seus de La Rioja, Galícia, Cantàbria, Catalunya,

Màlaga o Sevilla; i aquí, a les nostres illes, heu estat

capdavanters d’aquest saqueig. Com diu Mònica Oltra, no hi

pot haver pau per als corruptes, i nosaltres som aquí per

recordar-vos que el seu temps ha passat. 

Ho sento: la corrupció orgànica del partit és més clara cada

dia, sou un partit podrit, corcat, amb alguna gent honrada, però

la gent honrada al vostre partit encara no té el poder. “Luis, sé

fuerte, hacemos lo que podemos”. Heu dilapidat la imatge

internacional d’aquest país, i heu fet que Balears sigui sinònim

de corrupció. Heu posat el Palma Arena i Son Espases a tots els

racons d’Espanya, però no precisament per fer promoció

turística. Afortunadament ja hi ha qui intenta treure cert rèdit

turístic als seus delictes amb la creació de la ruta de la seva

corrupció; crec que és l’únic benefici que ens deixa la seva

política del robatori i de l’espoli econòmic i de drets. I això,

aquest espoli, senyors diputats i senyores diputades, s’ha de

pagar. Heu de tornar el botí del saqueig o dissoldre-us, no

queda altra opció; si voleu continuar com a partit polític heu

d’esmenar la dramàtica errada dels vostres predecessors i pagar

pels seus delictes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sr. President..., Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, què vol?

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Per alAlusions...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sugrañes, té una intervenció d’un minut.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

No, serà molt ràpida. Miri, li he de dir que em produeix

vergonya tot el que acaba de dir vostè aquí. Sembla mentida

que siguin tan malaltissos, jo diria que és, amb aquesta obsessió

que tenen. Pensi una cosa: no es pot generalitzar mai, perquè en

tots els partits, i al teu..., i al seu, perdoni, vostès, que no els

passi res, que no els passi res, el que li vindrà, en tots els partits

hi ha persones...

(Remor de veus)

...hi ha persones que no són dignes de ser en aquell partit. Però

a part d’això vostè no...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sugrañes, li retir la paraula perquè vostè...

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

...pot venir aquí i generalitzar i posar-ho tot en el mateix...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vidal, si es tracta... L’article 76.1 parla de judicis de

valor i inexactituds respecte de la persona del diputat...

EL SR. VIDAL I VIDAL:

M’ha dit lladre, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

...no és per fer una crítica política com acaba de fer la Sra.

Sugrañes. Si no li retiraré la paraula.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sr. Jarabo, no em digui lladre a mi; lladre, vostè, i amb la

seva actitud de suport a l’únic partit condemnat per corrupció!

Així és vostè, lladre! I no em torni insultar pus mai...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

...a la tribuna, i li faig només referència a vostè. Vergonya

haurien de tenir vostès donant suport a un govern...!

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vidal, per favor...

EL SR. VIDAL I VIDAL:

...que està format pel partit més corrupte...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vidal...

EL SR. VIDAL I VIDAL:

...i condemnat, l’únic d’Espanya. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Correspon al Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES. Té la paraula el Sr. Melià per un temps de deu

minuts.

(Remor de veus)

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, després

d’aquesta estoneta de bon rotllo que ens han donat...

(Algunes rialles)

...fixarem la posició del nostre grup parlamentari, que serà

d’abstenció en aquesta proposició no de llei.

Nosaltres no compartim un estil de política consistent a

judicialitzar la política i a convertir determinats partits o

determinats polítics en fiscals, en jutges, en acusadors; no

estam per fer això, pensam que és una mala praxi de la política

i és una mala utilització d’una determinada responsabilitat que

ens han donat els ciutadans. Ni és el nostre estil ni la nostra

pretensió jugar a escampar sospites, a tirar-se la corrupció pel

cap, si Multimèdia, si no sé què... Tot això no ens interessa, no

és la manera de fer política que vol fer El Pi. Ni és la nostra

manera de fer política dedicar-nos a donar lliçons d’ètica, o de

moral, o de bones pràctiques, que també aquí cadascú ha volgut

donar-ne una o altra i ens pareix que aquesta no és la funció

que ens correspon.

Què ens correspon? Ens correspon dissenyar sistemes que

siguin transparents, que donin seguretat en la bona utilització

dels recursos públics i establir les garanties perquè això

funcioni, això és el que ens correspon, a nosaltres, com a poder

legislatiu, en aquesta feina El Pi hi serà; ara, no serem en aquest

xou que entre tots vostès han volgut muntar aquí, no és el

nostre estil, ja dic.

I clar, surt aquí el Sr. Martí, amb tot el meu respecte, clar,

és que això ja és el súmmum, allò de què no és una iniciativa

per anar en contra de ningú, i es dediquen a dir-los xoriços i a

dir-los que no són honrats, és clar, nosaltres evidentment no hi

volem entrar, però la veritat, hi ha alguns exercicis

d’escenificació que em sembla que sobrepassen ja determinats

límits.

La seva proposició no de llei, és clar, a vostè a... vostès han

pujat aquí a dir, bé, possiblement està prescrit o no ho ha volgut

reconèixer, ho ha dit amb la boca petita, hi ha una prescripció,

però bé, és igual, políticament, no sé què... bé, no... miri,

nosaltres sí que volem ser molt rigorosos amb la llei, i és clar

és que la Llei de finançament del partits polítics diu que les

infraccions prescriuen als cinc anys o als tres anys. Per tant, és

que... és clar, vostès ens parlen de fets del 2007, que clarament

entenem que jurídicament estan prescrits. Però bé, no ens

correspon a nosaltres dir-ho, l’únic que fem és una lectura de

la llei que en teoria vostès diuen que s’ha d’aplicar. I és clar, la

sanció d’aquestes pràctiques si es sobrepassa el límit de

despesa electoral tampoc no és el retorn de tota la subvenció

sinó una determinada quantia en relació al límit sobrepassat,

que també ho diu la llei.

Però és igual, perquè nosaltres, i amb això acab, perquè,

molt breument, nosaltres com a grup parlamentari creim que el

sistema funciona i nosaltres creim en el sistema i creim que hi

ha uns senyors que són fiscals, que són policies, que són jutges

que fan les seves investigacions, que fan la seva tasca així com

pertoca i que fan pagar a aquell que ha tengut un mal

comportament, i nosaltres continuarem creient en el sistema i

no ens voldrem posar funcions que no ens corresponen.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt, la

Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. En

cuanto al punto 1 de la PNL se insta a la Sindicatura de Cuentas

a realizar una nueva auditoría al Partido Popular relativa a la

contabilidad electoral de 2007, además se le pide a la

Sindicatura que para dicha auditoría se adjunte la sentencia de

la pieza 4 del caso Palma Arena, donde se resuelve que 72.000

euros dedicados a publicidad electoral que no fueron

declarados a la Sindicatura de Cuentas. Se quiere comprobar

que el Partido Popular no haya sobrepasado el límite de gasto

electoral establecido por la ley. 

Según la Ley de la Sindicatura de Cuentas de las Islas

Baleares, en su artículo 2, explica que uno de sus ámbitos de

actuación es la fiscalización de la contabilidad electoral, y en

su artículo 10 dispone que, efectivamente, el Parlamento de las

Islas Baleares en pleno podrá promover la actividad

fiscalizadora de la Sindicatura. Pero ¿puede la Sindicatura de

Cuentas en esta nueva auditoría exigir al partido fiscalizado o

a las personas vinculadas con la tesorería del partido en 2007

la entrega de sentencias actuales referidas a la contabilidad del

partido que afecten a dicho año?

Según el artículo 5, la Ley de la Sindicatura apunta que para

el más eficaz cumplimiento de sus funciones la Sindicatura está

facultada para exigir a cuantos están sujetos a su acción

fiscalizadora que proporcionen los antecedentes, datos,

informes o documentos que consideren necesarios para el

debido conocimiento y comprobación del acto fiscalizable. En

base a este artículo parece ser que la Sindicatura sí puede pedir

y adjuntar dichas sentencias firmes referentes a gastos

electorales realizados pero no declarados en su día. 

Así pues, Ciudadanos, en aras de la transparencia y de la

lucha contra la corrupción, votará a favor de este punto 1. 

En cuanto al punto 2, referente a que el Tribunal de Cuentas

posteriormente actúe como fiscalizador y enjuiciador de la

legalidad en el proceso electoral, decir que el artículo 6, de la

Ley de la Sindicatura, así lo establece, establece que ésta

trabajará en coordinación con el Tribunal de Cuentas en cuanto

a la fiscalización de las campañas electorales. Además, este

artículo apunta a que si, en el ejercicio de su actividad

fiscalizadora, la Sindicatura de Cuentas advirtiera la existencia

de indicios de responsabilidad contable, lo ha de poner en

conocimiento del Tribunal de Cuentas a los efectos de su

enjuiciamiento. 

Por tanto, Ciudadanos también votará a favor de este punto

2, puesto que es una continuación de los trámites a realizar en

aras de la transparencia y de la lucha contra la corrupción.

Destacar que nos ha sido imposible conocer si dentro de las

veinticuatro piezas de las que se compone el caso Palma Arena

en alguna de ellas se enjuicia ya este tema. Con el

conocimiento de estos datos será la Sindicatura de Cuentas, el

Tribunal de Cuentas o el Ministerio Fiscal a petición del

Tribunal de Cuentas quien tendrá que determinar si estos gastos

confesados en 2015 y no conocidos en 2007 invalidan la

prescripción de los hechos y son enjuiciables y, si procede,

sancionables.

En cuanto al punto 3, Ciudadanos votará en contra.

Consideramos que en el caso de que se enjuicie y se demuestre

infracción por parte del Tribunal de Cuentas no le corresponde

al Parlamento elegir una sanción e imponerla, es decir, realizar

funciones del Poder Judicial. De demostrarse por el tribunal

competente que ha existido infracción es el propio tribunal el

que debe sancionar de acuerdo con la ley establecida. A nuestro

entender se ha de cumplir con el artículo 134 de la LOREG,

que indica que es el propio Tribunal de Cuentas quien realiza

el procedimiento sancionador regulado en la Ley Orgánica

sobre financiación de los partidos políticos y por la propia

LOREG, y que si advirtiese, además, indicios de conductas

constitutivas de delito lo comunicara al Ministerio Fiscal.

En conclusión, la imposición de una sanción arbitraria

escogida por el Parlament a un hecho juzgado por un tribunal

no tiene sentido. Recordemos que uno de los pilares del estado

de derecho es la separación clara del poder ejecutivo,

legislativa y judicial. Querer atribuir competencias judiciales al

poder legislativo, al Parlamento, nos parece un despropósito y

propios de estados totalitarios. Para Ciudadanos es de suma

importancia luchar contra la corrupción como también lo es

luchar por la independencia del poder judicial frente al poder

político. 

También animamos a la Sra. Consellera, Esperanza Camps,

de MÉS per Menorca, a que cree ya, de una vez por todas, la

Oficina Anticorrupción, ¿por qué la Sra. Camps, de MÉS per

Menorca, no desatasca ya la creación de esta oficina?

Además decir a MÉS per Menorca y a MÉS per Mallorca

que han creado dos grupos que se costean con el dinero de los

ciudadanos, con mucho dinero cada año, y, a petición de

Ciudadanos, cuando le preguntamos el por qué, nos

comunicaron: porque es algo legal. Y yo les comuniqué: claro

que es legal, porque las leyes las hacemos aquí los partidos

políticos a nuestra conveniencia.

Le puedo asegurar que para el ciudadano de a pié este tipo

de actuaciones también son muy reprobables. Los políticos

estamos al servicio de los ciudadanos y el dinero público

requiere que se revierta al máximo en los ciudadanos.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari

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

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri, Sr.

Camps, vostè ha començat amb una frase coherent, dient que
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estaven en contra de la corrupció, i ha estat deu minuts

esmenant la seva primera frase, ha estat una llàstima.

Jo els ho diré amb afecte, ja és la segona vegada que dic

aquesta frase consecutiva, a més, els ho diré amb afecte, crec

que vostès han comès l’error pitjor que hi pot haver davant la

corrupció i és sentir-se alAludits, per què s’han sentit alAludits?

(Remor de veus)

Vostè quan em mostra...

(Remor de veus)

... perdoni...

(Remor de veus)

..., Sr. Camps, jo vull suposar, jo vull suposar...

(Se sent una veu de fons inintelAligible i remor de veus)

... jo vull suposar i supòs i pressupòs que jo estic amb 59

diputats absolutament honrats, partesc d’aquesta base. Si vostè

em demostra que hi ha algú i em mostra indicis, jo

l’acompanyaré..., de qualsevol, jo l’acompanyaré al jutjat a

presentar la denúncia... 

(Remor de veus)

... els ho diré, jo els ajudaré, els ajudaré, però s’han sentit

alAludits.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Jo no m’hi sent alAludit quan vostè parla i treu els gràfics. Jo

pertany a un partit que ha tengut corrupció? Sí. Això em

vincula a mi? No, no, jo el cas Roldán, el cas ERE, -si jo el cas

ERE voldria que s’aclarís-, això és el que jo en deia una PNL

trampa, entre cometes, perquè vostès, no sé per què, hi volen

votar en contra, si tanmateix s’aprovarà, sí s’aprovarà. Han fet

el pitjor que podien fer.

Vostè diu que volem posar ombres de dubtes sobre

l’actuació del PP. El que volem és oferir un poquet de llum,

perquè de moment no es veu res...

(Remor de veus)

... ara vaig aquí, Sr. Camps, ara vaig aquí. Sr. Camps, vostè

la gran defensa és que els comptes de l’any 2007 ja estan

fiscalitzats pel Tribunal de Comptes o per la Sindicatura, no sé

per qui. Escolti, els comptes del Sr. Bárcenas varen ser

fiscalitzats pel Tribunal de Comptes, hi han estat també, ho

hem de deixar així? Evidentment hi ha haguts fets posteriors,

entre altres un compte a Suïssa amb 60 milions d’euros, i en

aquest cas una declaració del gerent del PP d’aleshores, dient

que pagava en negre. Hi ha hagut fets posteriors que justifiquen

l’obertura d’una altra auditoria per part de la Sindicatura de

Comptes. Si vostès no ho volen veure, a això em referia quan

se senten alAludits i aquest és el principal error que pot cometre

el PP davant les acusacions de corrupció. És el pitjor que hi pot

haver. 

Vostè ens diu el cas Multimèdia. Escolti, el cas Multimèdia

és allà on ha de ser, si vostè té dubtes, és al Jutjat. Escolti, no

hem de fer res més nosaltres.

(Remor de veus)

Això no hi és al jutjat...

(Continua la remor de veus)

... això no hi és, la devolució d’aquest..., un moment, un

moment, la devolució d’aquesta subvenció no és als jutjats, no,

la devolució d’aquesta subvenció no és als jutjats, entre d’altres

coses perquè, possiblement estàs prescrita.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Escolti,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alcover, no estableixi diàlegs amb cap diputat.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Som jo? Som jo, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

No, Sr. Alcover, vostè no ha d’establir diàlegs amb un

diputat concret.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Perfecte, perfecte. Vostè també ha dit que la PNL només

pretén desprestigiar el PP. Es basten tots solets per

desprestigiar-se, Sr. Camps, es basten tots solets! No hem de

fer res, n’hi ha prou a quedar-nos quiets, n’hi ha prou a quedar-

nos quiets, no importa fer res. És més, el seu vot en contra

d’aquesta PNL el desacreditarà molt més que qualsevol PNL

que puguem presentar qualsevol dels grups que donam...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, per favor!

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Si vostès no tenen res a amagar, els hauria de ser igual, si no

tenen res a amagar. Posaré un exemple, si vostè vol que anem

a un notari i jo l’autoritzi a cercar comptes meus a l’estranger,

hi podem anar demà, vostès paguen el notari, però jo els

autoritzo, perquè jo no pas gens de pena, no en tenc, no en tenc,

ni negres ni blancs, no en tenc. Per tant, a mi no em suposa res

fer això. Per què aquesta negativa que la Sindicatura, després

del seu informe d’auditoria que demostren que sí hi va haver

finançament ilAlegal, per què no ho volen aclarir?
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La corrupció és cert que depèn normalment de les persones,

és cert. Escolti, i jo pertany a un partit que ha governat durant

20 o 30 anys, que ha tengut milers d’alts càrrecs i evidentment

no hi ha ningú en el món que per a milers de persones posi la

mà al foc. Pot sortir, escolti, pot sortir, i vostès també, passa el

mateix. I els nous, a partir de quan governin, també és possible

que n’hi surti qualcun rana, és possible, això és possible.

El problema no és la corrupció, és com s’actua contra la

corrupció. I vostès demostren aquí que no actuen correctament,

baix el meu punt de vista, clar. Perquè això, ja li dic,

s’aprovarà, aquest informe s’haurà de fer. Què faran? No

entregaran a la Sindicatura tots els papers? S’aferraran a la

prescripció per no voler tornar aquest milió d’euros? Escoltin,

si vostès, com va dir el Sr. Bárcenas, varen pagar la seva seu,

que tothom l’ha vista, a més jo hi he entrat perquè un dia vaig

tenir una reunió dins la seu, no ens enganem, és d’un luxe

asiàtic, és d’un luxe asiàtic! Això és una cosa objectiva, no és

una opinió meva, sobretot si la comparam amb la nostra, per

exemple, per exemple. És clar, és més que digna la nostra, però

no és tan luxosa com la seva.

Escolti, és que si la varen pagar...

(Remor de veus)

... si és cert, si és cert el que diu el Sr. Bárcenas i la varen

pagar amb doblers negres, és que tal vegada no l’han de tenir,

tal vegada l’han de vendre per donar els doblers. Tal vegada

han de fer el mateix que fem nosaltres, llogam un pis, en tenim

un altre i, en fi, el que fa qui més qui menys.

(Remor de veus)

Evidentment que serà un jutjat. És que aquesta PNL l’únic

que demana és un informe al Consell Consultiu...

(Continua la remor de veus)

... escolti, la llegiré. El punt tercer, i que s’ha criticat, el

punt tercer l’únic que fa és solAlicitar un informe al Consell

Consultiu sobre la nulAlitat del pagament, un informe. Aquest

serà vinculant a res? En principi no, però després amb aquest

tal vegada anirem als jutjats. Que estarà prescrit? I què faran?

Si ara a mi em trobassin, que no me’l trobaran, perquè no és

així, amb un milió d’euros negre que estàs prescrit, i no he

cotitzat fiscalment, què em dirien vostès, què em demanarien?

Escolti, pagui, és igual si ha prescrit, però vostè ha de donar

exemple, pagui! I ho dirien lògicament, jo també els ho diria,

és evident, jo també els ho diria. Però vostès hauran de pagar,

si es demostra que ho han fet. I de moment, qui ha dit que és

cert és el seu gerent, és qui era el seu gerent, que aquest sí que

ja ha dit que era corrupte i, a més, en tenen un parell de

condemnats. 

Molt bé, ara aclarim què va passar, perquè jo li llegiré un

tuit que dia 31 d’octubre de 2011 em va fer el Sr. Julio

Martínez, que ja es parlava que hi havia finançament ilAlegal en

el PP i tot això, i jo..., és el meu primer favorit, el meu primer,

em va acusar..., em va dir: “gràcies a la compra de vots tu vares

governar, vares ser un regidor ocupa”. A la compra de vots, em

va acusar de comprar vots. Evidentment, el vaig guardar com

a favorit, perquè vaig dir que qualque dia l’empraré jo aquest,

i ja veu, 5 anys després l’he emprat aquí. És que vostès

mateixos ens acusaven quan vostès estaven fent això. Jo ja no

dic de la relació amb València o Madrid,...

(Remor de veus)

... evidentment que el Partit Popular d’aquí, històricament,

els darrers 10-15 anys ha tengut una relació estreta amb

València, seria absurd negar-ho. I que, com han llegit aquí els

titulars de premsa, que jo no els reproduiré, que són feixucs...,

hi estarem d’acord. Supòs, vull pressuposar que a vostès també

els avergonyeix, a vostès els deu avergonyir tot això, no?

(Remor de veus)

Sí, vostè ha dit..., la primera frase ha estat molt bé, però

després ha estat deu minuts esmenant aquesta primera frase. Ha

estat així, la seva intervenció ha estat així. “I tu més i nosaltres

som més”. Bé, i ara què fem? D’acord, nosaltres som més, i ara

què fem? Jo li dic, si vostè demostra, o qualcú del Partit

Socialista diu que ell ha robat 1.000 euros, jo seré el primer que

li diré, escolta, torna’ls. Vostès tenen un gerent que diu, jo vaig

pagar en negre no sé quan, supòs que per arribar a un pacte, per

disminuir, res, lícit, el que vulgui. Ara, els tornin, els tornin

vostès..., vostès no, el seu partit, perdoni, el seu partit. Supòs

que els haurà de tornar el seu partit.

Per tant, no facin com han dit aquí un parell, això de Santa

Rita, Santa Rita perquè no és el moment.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alcover. Per fer ús de la paraula un dels

grups proposants, el Sr. Nel Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que és

impossible contestar la diversitat de qüestions que s’han volgut

utilitzar per excusar el que és inexcusable. I és que el Partit

Popular avui tenia una oportunitat per canviar de rumb i ha

decidit tancar la porta i ens diu a tots, que vol seguir sent un

partit imputat i un partit sinó de, com a mínim amb molts

xoriços. Molts dels quals tenim la seva narració i el seu relat a

través del procediment judicial, sí, és cert.

Li estàvem demanant aquí simplement una cosa i és que, en

base a fets provats, en base a fets provats, aquest Parlament

demanés allò que pot fer efectivament, demanar a la

Sindicatura i al Tribunal de Comptes que revisin l’auditoria de

la campanya electoral del 2007, per saber si s’ajusta a la

legalitat. I vostès diuen que no, diuen que no a açò? Molta por

deuen tenir, molta cosa deuen tenir a amagar.

De fet, no ho trob estrany, després del cas Mapau, el seu,

després del cas Palma Arena, després del cas Escala, després

del cas de l’Agència Balear de Notícies, després el cas AFA, no
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passa res. Jo crec que avui hauria estat bé que haguessin vingut

amb menys arrogància i un poc més d’humilitat. Enlloc d’açò,

vostès aquí amollen el bou i que envesteixi qualsevol cosa.

Possiblement perquè és aquell que té més a perdre.

Ens deia algú avui que uns comptes fa l’ase i uns altres el

traginer. Quina dita més encertada avui, quina dita més

encertada avui!

(Alguns aplaudiments)

Facin, facin el que prediquen, facin. I jo els ho tornaré dir,

independentment de la proposició no de llei, que és senzilla i

clara, més clara no ho pot ser, jo els vull dir, no s’empegueixen

del munt de factures, li ho tornaré dir, aquí només, 5 factures,

els mateixos dies, la mateixa quantitat, amb el mateix concepte

i amb el mateix administrador únic; no superen totes els 12.000

euros cada una, 11.000 tal... i vostès d’açò... Efectivament, açò

no ha anat a judici i saben per què? Perquè vostès ho han

impedit, vostès ho van impedir, sinó açò avui què és clarament?

Diguin-m’ho vostès, se’l mirin i digui’m si no hi troben res

estrany. Açò és corrupció o no és corrupció? No hi ha res

estrany en 5 factures, Nimbus Comunicació, Diseño y

Desarrollo, Promarca, Romero y compañía, Iberpacífic, amb la

mateixa quantitat, el mateix administrador, la mateixa adreça

postal, aquí no hi ha corrupció? Efectivament, efectivament, si

els comptes electorals del 2003 demostra que la campanya

electoral es va fer de forma ilAlegal. I clar que sí, el cas Scala

què sentencia i què diu que és ilAlegal? Què diu?

Què posa de manifest l’exgerent del Partit Popular? Una

ilAlegalitat. O pagar en B no és una ilAlegalitat? Clar, que la

campanya electoral del Partit Popular es va fer al marge de la

llei, clar, i al marge de la Llei electoral. Vostès no van jugar

net, vostès van jugar brut a la campanya electoral, igual que ho

van fer en el cas Mapau, van jugar brut, van voler aconseguir,

per la via no democràtica i no legal, allò que els ciutadans no

confiaven amb vostès.

I Sr. Vidal, vostè tenia una oportunitat, té una oportunitat

única, única, per convertir el Partit Popular en un partit decent

i un partit que pot treballar per als ciutadans d’aquesta

comunitat autònoma. No coincidirem en moltes qüestions

polítiques, però pot ser un partit honest. I avui li donàvem una

oportunitat perquè fes aquest canvi, aquesta ruta, aquest nou

camí...

(Remor de veus)

Sí, ho era, vostès no la volen agafar. La resposta és molt

clara sempre, la resposta és molt clara. Vostès opten per seguir

per la mateixa via.

Efectivament no som aquí per fer de jutges, com algú deia,

som aquí per fer política i per fer política al servei del poble, i

els recursos que s’han robat eren del poble i aquest Parlament

es vol pronunciar a favor del poble, dels recursos del poble i

que alguns partits, a través de l’acció de govern, van utilitzar,

van robar de la hisenda pública...

(Remor de veus)

Tots, qui sigui..., sí els ho han dit aquí d’una forma molt

clara...

(Continua la remor de veus)

Allà on hi hagi corrupció ens hi trobaran. Podran dir vostès

el mateix?

(Continua la remor de veus)

Podran dir vostès el mateix? Podran dir vostès el mateix?

No.

És molt lamentable que avui, davant d’un debat sobre la

corrupció que afecta, ho hem de reconèixer, molt especialment

un partit, aquesta hagi estat l’actitud. Aquesta ha estat l’actitud,

tancar porta, tancar porta, no reconèixer els fets. És un mal

precedent. La meva conclusió és molt clara, no hi ha remei, per

aquest camí no hi ha remei.

I finalment, sí, MÉS per Menorca té grup parlamentari, la

llei i el Reglament existien abans que existís MÉS per

Menorca, prou més. I jo també em faig algunes preguntes,

efectivament, jo tampoc no entenc com Ciutadans no està en el

mateix grup que el Partit Popular, no ho entenc. La pregunta

que vostès fan, jo li retorn, no l’entenc, quina diferència hi ha?

(Remor de veus)

Bé, idò cerqui diferències. Tenim la capacitat, els ciutadans

ens van donar la confiança perquè tinguéssim grup parlamentari

en base a aquest Reglament, al Reglament d’aquesta cambra, i

el tenim i defensarem, en aquest cas Menorca i aquesta

comunitat autònoma en base al nostre projecte.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, vagi acabant per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Vostès, estic segur que faran el mateix. Jo em seguesc

demanant si cada dia no es semblen més, vista l’actitud que han

tingut avui. Tal vegada s’haurien de plantejar tenir un sol grup

parlamentari.

(Remor de veus)

Acab, acab. El que més lament és la poca alçada, la

vulgaritat de voler utilitzar qualsevol argument, qualsevol,

encara que fos personal, per atacar i per fer front a un debat

polític. Molta misèria hi ha d’haver per utilitzar les qüestions

personals per fer un debat polític. Ja veiem cada un on és.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, accepta la votació separada? Accepta la votació

separada?
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1 i 2 junts i el 3 per separat?

Procedim a la votació dels punts 1 i 2. Votam.

Vots a favor 34, vots en contra 19, abstencions 2.

Queden aprovats els punts 1 i 2.

A continuació procedim a la votació del punt 3. Votam.

Vots a favor 33, vots en contra 18, abstencions 4.

Queda aprovat el punt 3.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 1039/16,

presentada pel Grup parlamentari M ixt, relativa a mesures

de protecció i regulació d’usos de les prades de posidònia a

les Illes Balears.

Finalment debatrem la Proposició no de llei RGE núm.

1039/16 presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a

mesures de protecció i regulació d’usos de les prades de

posidònia a les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Sílvia Tur del

Grup Parlamentari Mixt per defensar-la.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Senyores diputats, senyors diputats. Per relaxar el clima de

tensió que s’ha generat, em permetran que comenci la meva

intervenció avui que tenc un poc més de temps, amb un petit

fragment d’un poema que crec que ens resultarà prou inspirador

i com a mínim ens ajudarà a tenir un ambient més relaxat.

“Estimada posidònia, estimada, ara ja jeus com llençol

mutilat i neteges aquest mar amb el teu xiuxiueig constant i una

dansa resistent que m’endinsa en el millor passat. Estimada

posidònia, estimada”.

Així és com comença la cançó posidònia del darrer disc del

grup eivissenc Projecte Mut, Posidònia, llençol mutilat, sí, així

és, així es troba la posidònia, així es com es troba aquesta

planta marina excepcional, que cada vegada acumula més

ferides, més talls i més esquinços. Sobre la importància de la

posidònia s’han escrit centenars de pàgines, hi ha

abundantíssima bibliografia científica i moltíssimes notícies i

documents periodístics que parlen de les seves característiques

i funcions. Fins i tot la posidònia ha estat i és, font inesgotable

d’inspiració en l’imaginari artístic de pintors, escultors, poetes,

músics, artesans, joiers, que des de cadascuna de les nostres

illes, reten el seu homenatge particular a aquest hort verd. Per

aquestes raons, entendran que no m’estengui en els detalls que

fan única aquesta espècie, perquè entenc que tots els que som

aquí ho coneixem sobradament. 

Dit això, però, els vull explicar les raons que des de

Formentera ens han fet presentar aquesta iniciativa. En primer

lloc perquè és evident que la protecció efectiva de la posidònia

encara avui és una de les grans matèries pendents per part de

l’administració en matèria de medi ambient. En segon lloc

perquè la demanda de protecció efectiva de la posidònia és

voluntat unànime de la majoria de formenterers i formentereres,

però també de la majoria de ciutadans d’aquestes illes. I en

darrer terme, perquè és un compromís absolut de Gent per

Formentera i forma part dels nostres acords de govern. I

després de 9 anys de lluita, continua essent matèria clau en la

nostra llista de prioritats i, de fet, ho serà mentre no es resolgui

la situació.

El Govern del pacte de l’etapa 2007-2011 va anunciar

l’aprovació d’un decret de mesures de protecció de la

posidònia, que, per raons desconegudes, mai no es va

materialitzar. Més tard, el Govern del Sr. Bauzá, a l’etapa

2011-2015, també va fer aquest mateix anunci, però novament

el decret mai no va veure la llum. I més darrerament,

concretament el passat mes d’agost, per tercera vegada,

assistírem al mateix anunci per part del Govern, els mitjans

recollien aquest titular: “El Govern aprobará cuanto antes un

decreto para proteger la posidonia”. Aquest anunci sortia al

Diario de Ibiza el passat dia 5 d’agost. I fruit d’aquest anunci,

el passat mes d’octubre, jo mateixa vaig preguntar al Govern

per aquesta qüestió en sessió plenària, vàrem demanar-los quan

tenien previst aprovar aquest decret i en quins termes

s’aprovaria. La resposta del conseller de Medi Ambient va ser

que el decret tenia per objecte regular la protecció de la

posidònia en aquells indrets que no compten amb la declaració

de LIC, o el que és el mateix, aquells que no són Llocs

d’Importància Comunitària. En la seva intervenció també va dir

que el decret regularia els usos i aprofitaments i el grau de

protecció de la posidònia, pel que fa a les amenaces i perills

que actualment afronta. I va dir que amb el decret es

gestionaria la posidònia viva, però també les bermes que es

troben a la vorera de la mar.

Han passat molts de mesos de llavors ençà i els mitjans de

comunicació s’han fet ressò de diferents informacions que ens

generen prou incògnites. Per exemple, en destacaré una que

apareixia el passat dia 17 de febrer, a Gaceta Náutica, on es

deia: “Vidal afirma que el decreto de protección de la

posidonia está en blanco”.

Senyores diputades i senyors diputats, mirin, i membres del

Govern també, perdó, mirin, des de Formentera volem que

l’aprovació efectiva d’aquest decret sigui un fet, però un fet

sense més demores perquè duim 9 anys escoltant els successius

governs parlant de què aprovaran un decret, i a dia d’avui

continua essent una assignatura pendent. Per això posam la

nostra feina i la nostra voluntat d’acord al servei d’aquest

objectiu. A la proposició no de llei que hem presentat hem fet

aportacions que afecten estrictament el decret i d’altres

igualment necessàries per aconseguir una protecció més

efectiva d’aquest hàbitat i que més tard explicaré.

Però permeti’m que primer faci un repàs a la diagnosi dels

problemes de gestió que segons el nostre criteri afecten més

greument la posidònia. En els darrers anys hem assistit a dos

fenòmens aparentment contraposats, a la vegada que existeix un

important grau de consciència social sobre la importància

d’aquesta espècie, també ens trobam que el nombre d’impactes

i amenaces que comprometen la seva preservació van en

augment. La posidònia té el mateix valor i protecció ambiental,

independentment d’on es localitzi i així ho determina la

Directiva europea d’hàbitats i també la normativa ambiental

estatal. Però les accions que afecten la seva conservació són

diferents, en la mesura que a uns indrets disposam dels plans de

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601039
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gestió de les zones LIC i a d’altres no. Així, hi ha una part dels

alguers que a les Balears implícitament s’hi prohibeix el

fondeig, com és el cas del Parc natural de Ses Salines, però

després, a molts d’altres, no hi ha cap restricció en aquest sentit

ni en d’altres.

Per altra banda, la inexistència d’una regulació detallada

que determini els usos pel que fa a la posidònia, tant en l’àmbit

terrestre, com en l’àmbit marítim, en la pràctica genera prou

confusió i molts de navegants avui en dia desconeixen en quins

llocs es troba autoritzat el fondeig i perceben l’existència

d’aquesta espècie com un impediment a la lliure navegació al

voltant del litoral de les nostres illes. Els manca informació i

assessorament. A més a més, aquesta manca de regulació

genera confusió a bona part del sector serveis i en especial al

sector hoteler i de restauració. Vostès saben que encara avui hi

ha molts empresaris turístics que identifiquen les bermes de la

posidònia a les platges com un element indesitjable per les

queixes que els traslladen part dels seus clients.

Pel que fa als usos tradicionals de les bermes de posidònia,

els pagesos, els agricultors i ramaders, també els pescadors de

les Balears, històricament han emprat aquest recurs natural per

a la restauració de corrals i cobertes de les casetes varador,

però també com adob i substrat d’abonament del sòl. Però

aquests usos no es troben regulats enlloc i, per tant, gairebé

sempre són els ajuntaments qui han d’autoritzar-ne el seu

aprofitament, tot sense criteris ben definits. Així, els més

garantistes expedeixen autoritzacions que requereixen

excessius tràmits i d’altres més permissius, senzillament no

exigeixen cap tipus de tràmit administratiu.

També ens preocupen allò referent a les sancions per

agressions a la posidònia. Cal revisar la normativa autonòmica

de protecció del medi ambient. La LECO, la llei del 2005,

d’espais de rellevància ambiental, no agilita la tramitació

d’expedients sancionadors. La llista d’infraccions prevista en

aquesta llei és excessivament genèrica i per això consideram

que, donat que la posidònia té la consideració d’espècia

amenaçada, és convenient actualitzar aquesta llei.

Ens preocupa la manca d’una acció d’inspecció més

efectiva, actualment les denúncies que s’interposen requereixen

una tramitació més àgil i més eficaç. Per donar compliment a

aquest objectiu és imprescindible que la Conselleria de Medi

Ambient aprovi un protocol d’actuació i un pla de vigilància

anual per als indrets més vulnerables. Fins ara estiu rera estiu,

s’han improvisat mesures d’actuació i coordinació entre

diferents administracions, gairebé sempre a corre-cuita.

Mesures més pensades per sortir del pas i de les pressions

polítiques i socials, que no pas per donar una resposta integral

a aquest problema. Però supòs que estaran d’acord que una

qüestió tan seriosa, mereix una resposta perfectament

procedimentada. 

També consideram que el cos tècnic i administratiu de la

Conselleria de Medi Ambient, requereix d’un reforç important

de personal qualificat, per donar tràmit a totes les denúncies

que arriben a les seves mans any rera any. Els acomiadaments

dels darrers anys han fet moltíssim de mal a la Conselleria de

Medi Ambient i el desmantellament de bona part de la seva

estructura, evidentment no contribuirà a una agilitació

d’aquestes denúncies. 

Transparència, transparència i transparència, entenem que

no és possible que la ciutadania desconegui quin és el número

de denúncies que les autoritats competents interposen

anualment en les campanyes de vigilància. Tenim dret a saber-

ho, quantes denúncies, per quins fets, quines sancions

s’interposen, quins resultats tenen. La ciutadania percep

impunitat envers els agressors. Recorden el cas Turama,

recorden el Prince Abdulaziz, recorden el Lady Moura.

Recorden tots aquests grans vaixells, aquests grans iots

d’eslores importants que només l’acció d’una de les seves

cadenes i d’una de les seves àncores, arrasen hectàrees de

posidònia. Jo no sé aquí, però ja els dic que com a mínim per

als habitants d’Eivissa i Formentera és extremadament present

aquesta escena.

Per tant, per aquest motiu el que els dic és que des de

Formentera proposam un total de 8 mesures que ara passarem

a explicar, o passarem a resumir perquè vostès ja les tenen.

Volem que dins l’àmbit de les competències del Govern, el

futur decret reguli els usos permesos i no permesos pel que fa

a la posidònia, tant en l’àmbit marítim, com en l’àmbit terrestre.

Volem que el decret reguli els usos i costums de tradició

pròpia de pescadors, agricultors i ramaders, en relació a

l’aprofitament d’aquesta espècie. 

Demanam que s’adeqüi el règim de sancions i les quanties

previstes en la Llei 5/2005, de preservació dels espais de

rellevància ambiental, la LECO, per a la consecució efectiva de

la protecció efectiva d’aquesta espècie.

Volem que el Govern engegui una campanya extensiva

d’informació, adreçada als principals ports emissors de turisme

nàutic. Però no només dins la Mediterrània estatal, sinó també

a la resta de països emissors, especialment Itàlia i França.

Volem que es segueixi treballant per coordinar els recursos

humans i tècnics disponibles, dotant-los d’un protocol normatiu

d’actuació, amb l’objecte de millorar els sistemes de resposta

actual.

El sisè punt parla d’aprovar en l’àmbit de les seves

competències, aquest pla d’inspecció i vigilància de les prades

de posidònia que es troben en els indrets de major

vulnerabilitat.

I avaluar les necessitats de personal depenent de la

Conselleria de Medi Ambient, per tramitar les denúncies i les

sancions relacionades amb les infraccions sobre el medi

ambient que són de la seva competència.

A més a més, en darrer terme demanam que es facin

públiques les dades relatives al nombre de denúncies

interposades per infraccions relacionades amb danys a la

posidònia, així com els imports d’aquestes sancions, tot donant

compliment a la llei vigent de protecció de dades de caràcter

personal i resta de normativa d’aplicació.
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Acab, però no sense agrair el suport de Ciutadans

evidentment, per haver signat conjuntament amb Gent per

Formentera aquesta iniciativa i que entenc que evidentment li

donaran suport. I un cop dit això, esper amb molt d’interès

escoltar totes les intervencions que vendran a continuació,

perquè consider que seria un fracàs que aquesta iniciativa no

prosperi amb el consens d’aquesta cambra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patricia Font del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca per defensar les esmenes RGE núm.

3921/16 i 3922/16 i fixar la posició. Té la paraula la Sra.

Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot vull agrair a Gent per

Formentera que hagi duit la protecció de la posidònia a aquesta

cambra, perquè compartim la seva preocupació. Evidentment

hi donarem el nostre suport a aquesta proposició no de llei, per

a la qual MÉS per Menorca ha presentat dues esmenes. 

La primera és de modificació del punt 4 i allà on hem

afegit: “empreses nàutiques i establiments hotelers”. De manera

que queda: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

de les Illes Balears a engegar una campanya extensiva

d’informació adreçada als principals ports emissors de turisme

nàutic esportiu, empreses nàutiques i establiments hotelers a

nivell estatal i de la resta de destinacions, especialment de la

Mediterrània occidental, per donar-los a conèixer la normativa

d’aplicació en cada cas a partir de l’estiu 2016.”

Hem volgut afegir aquests dos sector perquè consideram

que un dels principals problemes que tenim respecte la

posidònia és que manca informació i està comprovat que si

informam dels beneficis d’aquesta planta als nostres visitants

dóna molts bons resultats, a banda que aquests ho agraeixen.

Un exemple, fa uns anys el GOB de Menorca va engegar una

campanya informativa per a infants explicant què és la

posidònia, amb diferents idiomes, i la van repartir entre

diferents hotels. TUI, el majorista de viatges, va acabar

guardonant-los per aquesta campanya, a la vegada que els seus

clients van valorar molt positivament que els haguessin

informat.

Les empreses nàutiques també han d’informar els seus

clients de la necessitat de protegir-la, ja que hem de tenir en

compte que són aquests clients desinformats els que poden

fondejar i fer mal amb l’àncora al fons marí.

Hem de tenir clar que tots els sectors turístics s’han

d’involucrar en aquesta feina pedagògica per donar a conèixer

els beneficis que ens aporta la posidònia, a banda de ser el

millor indicador mediambiental de les nostres aigües, i que,

sense posidònia, no tendríem les platges de les quals ens sentim

tan orgullosos.

La segona esmena és d’addició i queda així, seria el punt 9:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a avaluar les praderies de posidònia per analitzar les

mesures implantades i la seva evolució en relació amb el canvi

climàtic.” Per què hem volgut fer aquesta esmena? Doncs,

perquè consideram que és absolutament necessari avaluar les

mesures de protecció i alhora vigilar quina afectació produeix

el canvi climàtic en aquestes praderies. La mar mediterrània és

una de les regions on l’aigua s’escalfa més ràpidament a causa

del canvi climàtic; estudis recents han demostrat que l’augment

de la temperatura màxima de l’aigua de mar anual en el

mediterrani ja ha donat lloc a un augment de mortalitat de

plantes marines, hem de pensar que si l’aigua arriba a 28 graus

la posidònia mor.

En el marc de l’escalfament esperat en el mediterrani

occidental, a través del segle XXI, han arribat a la conclusió

que l’escalfament conduirà a l’extinció funcional de les prades

de la posidònia oceànica a mitjan d’aquest segle, calculant el

2049, deu anys amunt deu anys avall, fins i tot en un escenari

d’emissions de gasos d’hivernacle relativament suau, és

absolutament necessari augmentar els esforços i les mesures per

mitigar el canvi climàtic per preservar aquest ecosistema clau.

D’aquí la importància que donam a aquesta esmena.

Però no ens podem limitar a pensar en la posidònia a la mar,

cal tenir molt present com tractam la posidònia una vegada surt

de la mar. Tant la platja emergida com la submergida són un tot

i per açò hem de poder conviure amb la posidònia a la platja,

i si s’ha d’extreure, convé que s’emmagatzemi per tornar-la a

la platja en acabar la temporada, aquesta posidònia frenarà

l’erosió de la platja davant els temporals de l’hivern.

Vaig acabant, i com a conclusió de la meva intervenció

voldria destacar dos punts: primer, manca vigilància,

necessitam que es destinin recursos per controlar els fondeigs,

perquè sabem que aquesta vigilància falla. Dos, hi manca

informació, administració i sector turístic han de fer un esforç

en aplicar pedagogia per explicar què és la posidònia, quins són

els seus beneficis, explicar el cicle vital per entendre per què

les nostres platges tenen aquesta planta a la seva arena i que

aquesta hi sigui és el millor indicador que ens trobam a una

platja amb unes aigües netes i de qualitat.

Si estimam les nostres platges haurem de protegir la

posidònia, una i altra són inseparables.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Company, del Grup Parlamentari

Popular, per fixar les posicions.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Les praderies de posidònia a les Illes Balears són,

possiblement, les més extenses i les millors conservades del

mediterrani, a Balears es calcula que hi ha prop d’unes 100.000

hectàrees de praderia, cosa que suposa prop del 70% de totes

les de les costes espanyoles, i a la nostra comunitat hem de dir

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603921
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603922
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que la posidònia ocupa pràcticament tota la superfície de fons

marí que, potencialment, podria ocupar, o sigui, els fons no

rocosos compresos entre la superfície i els 35 metres de

fondària, 35 metres perquè pràcticament ja, quan no hi arriba

la llum, fa inviable que hi hagi posidònia.

De l’extensió de les praderies existents a Balears,

aproximadament a Mallorca tenim un 60%, a les Pitiüses un

30% i a Menorca el 10% restant. Hem de dir que des de l’any

2002, em sembla, que es fa un seguiment des de la Direcció

General de Pesca i d’aquest seguiment, de les dades que jo vaig

poder manejar a un determinat moment, record que en el 2012

es va concloure que pràcticament n 45% d’aquesta superfície

de les 100.000 hectàrees es trobava amb una tendència positiva,

un 40% es trobava estable i hi havia un 15% que era negatiu,

que eren indrets molts determinats allà on sí s’havien de fer

actuacions importants.

Jo crec que els objectius que s’han de marcar des del

Govern, i aquests varen ser els que es varen marcar, varen ser,

evidentment una divulgació de la importància de la posidònia,

com a un dels ecosistemes més importants del mediterrani, i

també una necessitat d’unes bones pràctiques per a la seva

conservació. El manteniment i la millora de la qualitat de les

aigües ha de ser un altre dels objectius i de les platges. Donar

a conèixer el sistema de regulació dels fondeigs i de les boies

de baix impacte ecològic a llocs d’importància comunitària de

les Illes Balears i conscienciar els usuaris de la navegació

recreativa de la necessitat de gaudir del medi ambient des del

respecte i la solidaritat.

Amb uns missatges més dirigits a tota la navegació,

fomentant una bona pràctica de la navegació recreativa, des del

respecte al medi ambient i als hàbitats que requereixen una

especial protecció, fent compatible aquesta navegació

recreativa amb la preservació dels nostres ecosistemes marins

i el nostre paisatge, i això s’ha de fer facilitant als usuaris de la

navegació recreativa mitjans perquè gaudeixin de la mar i de

les nostres platges amb el menor impacte ecològic possible.

Informar i conscienciar tots els navegants sobre la importància

de preservar la posidònia per continuar tenint les millors aigües

del mediterrani.

Llegesc el que vaig llegir ja aquí, fa una sèrie d’anys, quan

a mi em va tocar ser conseller, exactament el mateix, i també

les actuacions que vàrem posar en marxa a l’any 2012. Això,

amb la Sra. Tur, vàrem tenir oportunitat fins i tot de discutir

moltes vegades i després de comprovar que, efectivament,

s’havien posat tota una sèrie de mesures que eren important,

que es continuen mantenint i que segurament s’han de continuar

potenciant o se n’han de crear de noves per anar en la línia de

continuar mantenint la posidònia.

Vull recordar que a l’any 2012 es varen posar, bé, es va fer

la instalAlació de boies ecològiques les quals ja venien de més

enrera, d’anys enrera, es van continuar posant, unes 380, 400

boies repartides per totes les Illes Balears. Després es va

començar a parlar i es va posar en marxa un sistema totalment

nou a l’any 2013 a un dels punts més conflictius de totes les

Illes Balears, que és a Formentera, precisament, un sistema

d’assistència, bé, una doble vigilància a Formentera vàrem

posar en marxa i també un sistema d’assistència al fondeig el

qual continua funcionant i que, crec recordar, que l’avui

consellera de Medi Ambient de Formentera era una de les

persones que anava damunt aquestes barques fent l’assistència

de fondeig, per tant una de les persones que també considerava

que era una de les eines més importants que vàrem fer en

aquells moments dins Formentera.

Vàrem posar en marxa una aplicació per a telèfons mòbils,

és a dir que un senyor, amb un smartphone, a qualsevol punt de

qualsevol indret podia veure si efectivament es trobava damunt

posidònia o no a l’hora de fondejar.

Es va una cosa que aquí demanam amb aquesta proposició

no de llei, que ja li vull dir, Sra. Tur, que nosaltres li donarem

suport, sense cap dubte, doncs, durant els tres anys

pràcticament, el 2012, 2013 i 2014 i per al 2015 es varen editar

10.000 fulletons amb tota la informació sobre les àrees de

fondeig regulat i la reserva de boies ecològiques, i això es va

fer en català, en castellà, en anglès, en alemany i en italià i es

va distribuir a tots els clubs nàutics i també es va penjar a la

pàgina del Govern, a la pàgina web, no ho he pogut comprovar

perquè, com bé li he comentat a vostè, no era jo la persona que

havia de dur aquesta intervenció, però que l’he duta..., no he

pogut comprovar si continua essent-hi, però segurament sí que

a la pàgina del Govern balear podrem trobar tot el relacionat

amb la informació per fer uns fondeigs i per fer també una

navegació recreativa responsable.

I vàrem fer una altra cosa que va tenir doncs no tot l’efecte

que nosaltres volíem, però que creiem que és molt important i

que sobretot és important en vaixells grossos, quan hi ha

qualque problema, com hi ha hagut, i vostè ha fet referència a

un parell de casos, i és incorporar a les cartes nàutiques

aquestes dades. Es va fer a les derrotes, es varen posar tota una

sèrie d’informacions, tenc les informacions i fins i tot els folis

on són, per si a un moment donat en voleu parlar, però no sé

com ha quedat això; sí que nosaltres vàrem mantenir una línia

de comunicació amb l’Institut Hidrogràfic de la Marina que

n’és el responsable, per introduir un tractament especial per a

la posidònia a les cartes nàutiques espanyoles que permetés una

localització àgil i que oferís, a més, una seguretat jurídica als

navegants durant l’ancoratge.

Aquestes eren les mesures que nosaltres vàrem posar en

marxa, ja els ho he dit, els tríptics durant tota una sèrie d’anys,

el 2012, 2013, 2014 i 2015, les boies ecològiques, assistir en

viu i en directe els fondeigs de les barques a Formentera, etc.

Per tant, quan llegíem aquesta proposició no de llei no

veiem més que..., li hem de donar suport sense cap dubte,

perquè està dins la mateixa línia que nosaltres vàrem mantenir

els anys que vàrem governar. Parlant d’un futur decret que,

efectivament, se n’ha parlat moltes vegades i que ha tengut

sempre molts problemes, des del 2007 ha tengut problemes i en

té a dia d’avui, de fet, jo ahir encara parlava, ahir horabaixa,

amb la gent del sector nàutic, i em deia que el conseller els

havia dit que... una fulla en blanc, bé, després va sortir publicat,

com bé ha dit vostè, a La Gaceta Náutica, una fulla en blanc és

el que hi ha d’aquest decret, i es va comprometre, que crec que

és el que s’ha de fer, a parlar amb el sector per tirar endavant,

perquè serà un dels més afectats, segons el que es posi en

aquest decret.
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En el segon punt vostè fa referència a pescadors, agricultors

i ramaders, i crec que també és important, és important perquè

la normativa..., s’ha arribat a un punt, amb una visió que jo

moltes vegades coment, que només parlaven de prohibir,

prohibir i prohibir, que haurien de començar a pensar a

gestionar, perquè si no ens trobam després muntanyes de

posidònia que són damunt les arenes i que no saben què se n’ha

de fer exactament, i que, a més, com que no es gestiona i

depenent del funcionari que ha de fer l’informe doncs pot anar

cap a una banda o cap a l’altra, crec que acaben tenint un efecte

molt més negatiu d’allò que és positiu; en aquest cas,

evidentment que fa falta regular què se n’ha de fer i que els

pagesos, doncs, si els han de menester i a un moment donat

doncs ja tenim l’alga que l’han llevada i l’han retirada de la

primera línia de mar, hauríem de veure després que hi hagi una

manera àgil de poder-la gestionar.

En el punt 4 vostè parla d’engegar una campanya extensiva

d’informació adreçada als principals ports emissors, jo crec que

l’esmena que presenta MÉS per Menorca també és correcta,

vull dir que, bé, acaba de posar-hi les empreses nàutiques, els

establiments hotelers, etc. Jo, en tot cas, si vol, i no serà un

impediment per part nostra, però sí que diria “a potenciar la

campanya que es troba en vigor”, és a dir les campanyes que

s’han anat fent aquests darrers anys fins i tot estendre-les a tot

l’arc mediterrani, si és el que..., em sembla correcte tot el que

sigui informació, en aquests casos crec que és bo. Però si vull

deixar constància que ja es fan des de fa una sèrie d’anys

aquestes campanyes informatives.

Quant al Pla d’inspecció i vigilància de les praderies de

posidònia, bé, es fa també, crec que..., ara s’acaba de dir des de

MÉS per Menorca que no és suficient, no ho serà mai suficient,

per tant tot el que sigui millorar i fer més feina en això, a

nosaltres també ens sembla bé. Cada legislatura o cada

conseller a un determinat moment, cada govern té les seves

limitacions, a un determinat moment nosaltres vàrem tenir les

nostres, però si aquí hi ha la possibilitat de potenciar el

departament de sancions, de vigilància, de posar més barques,

etc., dons a nosaltres ja ens sembla bé. Jo només els vull dir...,

nosaltres, barques de vigilància, les dades que jo maneig i li dic

són les mateixes que he dit altres vegades en aquesta tribuna

quan abans era conseller, dons en el 2006 hi havia 9 barques

vigilant i en el 2013 n’hi va haver 13 ja de barques, per la qual

cosa si ara, en lloc de 13, poden ser 15 o 16 o 17 i poden tenir,

a més, més patrons, perquè evidentment barques sense patrons

no anam enlloc, doncs, sense cap dubte, crec que això també és

positiu. I instar el Govern que faci tots els esforços possibles

perquè pugui millorar això, doncs endavant les atxes, és a dir,

en això no hi trobaran cap problema, segurament tendrà més

problema el Govern perquè haurà de prioritzar les seves

actuacions i veurem després on pot arribar.

Per tant, i com que tanmateix ja acabam el temps, dir-los

que des del Partit Popular donarem suport a aquesta proposició

no de llei i també donarem suport a les dues esmenes que s’han

presentat perquè ens semblen d’allò més lògic i van en la línia

del que nosaltres hem fet aquests darrers anys.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Presidenta. La verdad es que es difícil hablar

del mar mediterráneo tal como lo queremos nosotros cuando

todas las noticias que nos llegan es que está sirviendo de tumba

para miles de refugiados y que intentan alcanzar las costas

ahora mismo de Grecia. No obstante, tenemos el pueblo de las

Islas Baleares una de las más importantes misiones para

salvaguardar el futuro de nuestras islas y de las generaciones

futuras, somos o debemos ser custodios del paisaje y del medio

ambiente que nos rodea y nos debemos emplear con ahínco a

fin de que uno de los principales bienes continúe perdurando

otros cien mil años más. Porque hacer todo lo posible para

salvaguardar la vida de las praderas de posidonia es contribuir

a dar la vida a la humanidad y a este planeta.

Nos debemos al compromiso de seguir defendiendo

nuestras playas, parajes naturales, el agua, las praderas de

posidonia; en definitiva, los bienes comunes y de la naturaleza.

Debemos despertar, despertemos, ya no hay tiempo, tenemos

que ponernos desde ya manos a la obra, con pasos decididos,

porque de otro modo nuestras conciencias serán sacudidas por

el hecho de estar sólo contemplando la autodestrucción de

nuestro entorno, basada únicamente en la depredación que

supone el egoísmo de un sistema económico basado en el

continuo crecimiento que antepone las anclas de los barcos y de

los grandes yates a la demostrada salubridad que supone la

protección de las praderas de posidonia.

Construyamos una sociedad capaz de coexistir de manera

justa y respetuosa con nuestro entorno y naturaleza que nos

ofrece, juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y

cuidando la sangre, lo que es el oxígeno de nuestro mar.

Son destacables las praderas de Ses Salines en el sur de

Ibiza y el norte de Formentera, las del parque nacional de

Cabrera, las de la bahía de Alcúdia y Pollença, también las de

San Antonio en Ibiza, las de la bahía de Palma y las del sur de

Menorca y las de sur de Formentera, también. Es importante

destacar que, además de las citadas, existen otras muchas más

praderas diseminadas por todo el archipiélago con diferente

estado de conservación, aunque son objeto de numerosas

actuaciones que inciden negativamente en su extensión y

conservación. Las praderas de posidonia atraen y concentran a

gran número de especies de interés comercial para la pesca y

eso es precisamente lo que hace que la pesca ilegal de arrastre

sea una de las principales causas de regresión de las praderas

de posidonia en España, si ésta se hace a profundidades

inferiores a 50 metros, siendo mayor la causa de regresión de

las praderas más profundas.

También son muy negativas las actuaciones sobre el litoral,

la regeneración de playas, los puertos deportivos, espigones

colectores y los dragados que se realizan en toda la costa. La

contaminación marina de la cual es un gran causante toda la

cantidad de vertidos que desde los emisarios de las depuradoras

de nuestras islas se lanzan al mar, también sobre esas praderas.
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La guinda del nada deseado pastel, de a ver quién destroza

más posidonia, se la llevan los fondeos descontrolados de

embarcaciones que, unas veces por falta de información, y

otras, por una actitud verdaderamente desaprensiva y

maltratadora de las aguas que vienen a disfrutar, arrasan con

sus anclas grandes extensiones de praderas todos los veranos.

Contra los desaprensivos sólo queda aplicar medidas

coercitivas y, al mismo tiempo, también, campañas de

concienciación. Respecto a los primeros, a los desinformados,

habrá que difundir y habrá que informar.

Difusión e información a la que, sin duda, ayudará la

proposición no de ley aprobada por unanimidad en este

parlament, sobre la inclusión de la localización de las praderas

de posidonia en las cartas náuticas que, aunque presentada por

varios grupos parlamentarios, entre los que también Podem

Illes Balears nos encontrábamos, fue iniciativa de la compañera

Sílvia Tur, que, desde el primer momento, en esta legislatura,

ha dedicado sus esfuerzos a que esta planta sea más conocida

en esta cámara y también sea más protegida.

Y es por eso que también le agradecemos que ahora nos

traiga hoy esta nueva iniciativa encaminada a mejorar la

protección de las praderas de posidonia, y a la que daremos

nuestro pleno apoyo. Y nosotros también queremos que sea un

hecho, de una vez, el decreto de protección del territorio, y le

daremos todo el apoyo porque nos parecen oportunas las

aportaciones al futuro decreto que plantean, al decreto de

medidas de protección de la posidonia. Nos parece oportuno

que se regulen los usos permitidos y no permitidos respecto a

la posidonia, tanto en el ámbito terrestre como en el marino.

Nos parece también oportuno que se establezca una especial

protección en caso de usos y costumbres tradicionales de

pescadores, agricultores y  ganadero en relación al

aprovechamiento de la posidonia. 

También nos parece necesario que se adecuen las sanciones

y las cuantías previstas de las mismas a la verdadera agresión

que suponen los comportamientos sancionados y es

imprescindible la campaña informativa propuesta en puertos y

es cierto que también con el añadido de los lugares propuestos

por MÉS per Menorca.

La falta de coordinación de todas las administraciones es a

menudo el talón de Aquiles de una buena gestión por lo que

invocarla y llevarla a cabo para este fin nos parece prioritario.

La vigilancia de la evolución de las actuaciones llevada a cabo

revertirá en una mejor aplicación de las políticas de protección.

Y también es necesaria la evaluación del personal necesario

para tramitar las denuncias y las sanciones relacionadas, pero

también creemos que hay que dotar ese personal de forma

efectiva por lo que proponemos una transacción in voce por la

cual se incluya que se dote de personal al mismo tiempo que se

avalúa y podría ser... dice: “a evaluar les necessitats de

personal i dotar-lo a càrrec de la Conselleria de Medi

Ambient”.

Esa es nuestra aportación y reiteramos el agradecimiento a

Gent per Formentera por las iniciativas que tienen respecto a la

posidonia. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margalida Capellà del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Hola, bon dia, bon migdia o bona tarda, pensava que a les

dues i mitja havíem d’acabar la sessió, però bé, veig que

continuam.

Des de MÉS per Mallorca donarem suport a aquesta

proposició no de llei perquè consideram que aquest decret és

necessari i urgent, però també és urgent i necessari un debat

sobre la protecció de posidònia i per això intervenim en aquest

debat en aquest sentit.

Com que sé que segurament molts de vostès estan una mica

cansats i tots coincidim que s’ha de protegir la posidònia, els

volia contar una petita història i és que jo vaig conèixer la

diputada Silvia Tur fa cinc anys, encara que ella no ho sàpiga,

la diputada Silvia Tur per a mi està lligada al Turama, el

Turama és un iot de luxe de 117 metres d’eslora, actualment en

pavelló d’Aràbia Saudita, però fa uns anys estava sota pavelló

maltès. I per què la vaig conèixer? Perquè a classe, quan

explicàvem Dret Internacional Públic a l’any 2008 ja vàrem

estudiar la notícia sobre la denúncia d’una violació al Turama

en aigües d’Eivissa, una denúncia contra un príncep saudita, i

com que a les meves classes estudiam l’actualitat internacional

per fer casos pràctics, justament vàrem tractar el tema del dret

a la mar, la jurisdicció de l’estat costaner sobre els delictes

comesos en aigües interiors, la immunitat de l’estat, la

immunitat diplomàtica, bé, el Turama em va donar un bon cas

pràctic. Aquella denúncia va ser arxivada i per cert, he vist que

fa poc s’ha reobert aquest cas.

Però després em vaig trobar una altra vegada amb el

Turama el juliol del 2011, perquè vàrem tenir la notícia i

l’escàndol que des d’aquest vaixell es varen arrabassar 10.000

metres de posidònia i tornava sortir el mateix príncep saudita,

i va ser aleshores quan vaig descobrir l’aleshores consellera de

Medi Ambient Sílvia Tur, consellera del Consell Insular de

Formentera, perquè el cònsol d’Aràbia Saudita va anar a

demanar disculpes al Consell de Formentera, no és ver?,

precisament per aquests fets que havia sublevat i havia

mobilitzat milers de persones en contra no d’Aràbia Saudita,

sinó de la situació de desprotecció que hi havia en aquell

moment. I el cas pràctic que vaig posar en aquells moments als

meus alumnes consistia en aquesta pregunta: es podria jutjar a

Espanya el príncep saudita per un delicte contra el medi

ambient? I els meus alumnes, molt aplicats ells, no només

apliquen Dret Internacional, sinó també Dret Penal, varen

arribar a la conclusió que no hi hauria un delicte perquè per

cometre un delicte contra el medi ambient hi ha d’haver una

comissió dolosa, és a dir, no hi ha d’haver imprudència.

I això és el que va vendre el consolat d’Aràbia Saudita que

precisament va invocar que la tripulació desconeixia la

protecció que hi havia de la posidònia en aquelles aigües i que

a més no estava ben senyalitzada aquella zona.
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I amb els meus alumnes vàrem arribar a distintes

conclusions, a part dels privilegis que té no només la

monarquia espanyola, sinó també la monarquia d’Aràbia Saudí

en aquell cas, primera conclusió: que el Consell Insular de

Formentera tenia una consellera de Medi Ambient que es

mantenia ferma davant la principal agressió que podia tenir la

posidònia en aquells moments, l’any 2011. Segona conclusió:

que la manca d’informació i senyalització per part de

l’administració pot ser una causa d’arxiu de denúncies per

delictes contra el medi ambient, perquè no es pot provar la

comissió dolosa, és a dir, es pot destrossar la posidònia

impunement, sense conseqüències penals si el denunciant pot

provar el desconeixement de la normativa per manca

d’informació i senyalització per part de les autoritats

competents. I tercera conclusió: que perquè hi hagués sancions

administratives hi havia d’haver vigilància i coordinació entre

els distintes cossos de vigilància marina.

Bé, això era a l’any 2011, el 2012 la fiscal de Medi

Ambient d’Eivissa va arxivar la denúncia precisament

considerant que no hi va haver intenció per part de la tripulació

del vaixell, i molt manco del príncep saudita, sinó imprudència

per desconeixement de la protecció d’aquella zona, i que

tampoc no hi havia responsabilitat del Govern encara que, això

sí ho va..., es pot llegir a la sentència, realment la informació i

la senyalització eren insuficients.

Ens pensàvem aleshores que el fondeig ilAlegal i incontrolat

era una de les principals amenaces que tenia la posidònia i va

arribar l’amenaça de les prospeccions petrolíferes, no voldria

estendre’m en aquesta qüestió, però és evident que la posidònia

no està preparada per a les prospeccions, els sediments

mobilitzats per les prospeccions són encara pitjors que una

dotzena de Turama a S’Espalmador de Formentera.

Per això, és importantíssim i un fet únic en aquest parlament

que tots els partits estiguin en contra de les prospeccions a

Balears, el coherent seria que també a Madrid fossin coherents.

Per tot això, consideram des de MÉS per Mallorca que s’ha

de regular de forma integral, eficaç i completa la protecció de

la posidònia i encoratjam el Govern que ho faci el més aviat

possible i evidentment abans d’aquest estiu, que faci allò a què

es va comprometre també el govern anterior amb un decret que

va començar a tramitar el 2012, però que va haver d’aturar, al

meu parer, per manca de consens amb el sector nàutic. Què vol

part d’aquest sector? Que no es reguli, que no hi hagi

prohibicions ni limitacions a la mar i a la navegació. 

És clar, nosaltres entenem que no només és la mar, no

només és aigua, que la posidònia és sinònim d’aigües netes,

platges d’arena i biodiversitat i això s’ha de protegir.

Per això, celebr que tots els grups estiguem d’acord amb

aquesta proposició no de llei i entenc que tots els grups estan

d’acord que aquest decret és necessari i urgent i que s’ha de

regular i limitar el fondeig a les nostres aigües, però també,

també, protegir els nostres espais naturals, perquè no pot ser

que Eivissa i Formentera i també a algunes parts de Mallorca

semblin a l’estiu més una discoteca a l’aire lliure que no un

parc natural. Moltes 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, senyores i senyors diputats. Sra.

Portaveu de Gent per Formentera, gràcies per aquesta moció.

Vull dir-los que ja no entrarem en tot el que han parlat les altres

persones, diputades i diputats que m’han precedit. Vull dir-los

que El Pi votarà a favor de tots els punts. De totes maneres

cadascú, com diuen en castellà, lleva la ascua a su sardina, no

és vera? Idò aquí hi ha hagut prou ascua i prou sardina, fins

ara.

Dit això, és a dir, jo vull anomenar Margalida Rosselló,

d’Els Verds, li vull agrair a ella i al seu equip, i mirin que jo i

na Margalida hem tengut bregues espectaculars, però sanes, i

vull agrair-li a ella i al seu equip que a la legislatura 1999-2003

obtingueren aquell Life Posidònia que de qualque manera

després el Govern que va venir, no em record del nom del

conseller, va haver de rescatar i que vàrem començar a parlar

de posidònia. 

Dit això, crec que tant aquest darrer govern amb el Sr.

Company, com el govern anterior del pacte de 2007-2011 han

estat governs que amb el tema de vigilància, sense haver de fer

una nova regulació de les multes a posar, si realment es donava

el comandament als agents de medi ambient això podia

funcionar bé, i ha funcionat bé. 

És evident que tot està catalogat i tot està fet en el Life

Posidònia, vostè té uns mapes que no té cap estat del món el

que tenim nosaltres, per la qual cosa això es tracta de passar-ho

a paper i que quan arribi una embarcació donar-li tota la

informació, com es feia abans, i que no es llevin les barques

que hi havia un temps i a Formentera un dels llocs que més bé

funcionava l’any 2006-2007 que almenys jo en puc parlar. 

Dit això, dit això, jo crec que no em tocat el problema més

greu, sense llevar-me aquests iots, aquestes bèsties és increïble

el mal que fan. És a dir, perquè qualque estirada de cabell a la

posidònia no li és dolenta, no sé si saben que hi ha dubtes de

segons quins investigadors que no està malament com els

homes i les dones que ens tallam els cabells a vegades perquè

siguin més sans, una embarcació, el 65% d’embarcacions que

hi ha a Balears són de menys de vuit metres, això no està

demostrat que faci mal que de tant en tant s’arrenqui qualque

cosa, allò que fa mal és aquella gent que destrossa. 

En canvi, on tenim la gran possibilitat, i acab, i no n’hem

parlat avui aquí, i és la més important, a la praderia de

posidònia el que la fa retrocedir més que ningú és la mala

depuració d’aigua, per la qual cosa, el millor servei que podem

fer, a part de tots els que han dit que nosaltres votam a favor, és

la capacitat de no tirar aigua a la mar que no estigui depurada

amb un tractament terciari, perquè és vera que té més de cent

mil anys, però el que aconseguim amb una depuració no ben

feta no és el mal d’un vaixell de 500 tones, eh!, el mal que feim
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és que torna enrere i tal vegada es torbarà cinquanta anys a

tornar a créixer allà, si creix.

Per tant, donam suport a tot el que han dit i que tenguem en

compte això. Esperem que amb l’ecotaxa hi pugui haver

qualque cosa per a la vigilància i el control i que es doni

comandament als agents de medi ambient i que també es

puguin arreglar les depuradores d’aquesta terra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Limones, del Grup Parlamentari

Socialista. 

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Gracias, Sra. Presidenta, buenos días, señores diputados y

diputadas. Como ya se ha dicho varias veces la posidonia

oceánica es la planta acuática endémica del mediterráneo que

forma praderas submarinas que tienen una notable importancia

ecológica, ejerce una considerable labor en la protección de la

línea de costas de la erosión y se considera un buen

bioindicador de la calidad de las aguas marinas. 

Sin esta planta no se podría explicar la riqueza biológica y

la formación de las playas y dunas características del paisaje de

nuestras islas. La posidonia es el eje sobre el que gira la

biodiversidad de nuestras aguas, es el elemento vivo que aporta

las características transparencias de las aguas y la finura de las

arenas de las playas y es decisiva para la conservación del

paisaje del litoral bajo. 

La pradera de posidonia constituye la comunidad clima del

mediterráneo que representa el máximo nivel de desarrollo y

complejidad que un ecosistema puede alcanzar. Se trata, por

tanto, de unos de los ecosistemas más importantes del

mediterráneo.  

Sin embargo, estas praderas de posidonia están en regresión

en todo el mediterráneo, un fenómeno que ha ido aumentando

debido a varias causas como son la contaminación, la pesca de

arrastre, la práctica de deportes náuticos, la construcción de

obras costeras, la construcción de diques y otras barreras que

modifican la tasa de sedimentación. Sin olvidar las posibles

consecuencias catastróficas que podría tener sobre las praderas

de posidonia la realización de campañas de prospecciones

petrolíferas que provocan un gran movimiento de sedimentos

y que supone uno de los peligros más grandes para la posidonia

y contra lo que debemos luchar para que no se lleven a cabo.

Es decir, la regresión de estas praderas es un fenómeno que

ha ido aumentando en los últimos años fundamentalmente por

el incremento de la presión antrópica sobre el litoral. Un

ejemplo de esta destrucción debida a la acción del hombre es

la agresión que sufren las praderas de posidonia debido al

fondeo sin control que se practica en zonas durante el verano

por las embarcaciones, sobre todo en aguas de Ibiza y

Formentera, y que es una de las principales razones de la

degradación de este bosque submarino que fue declarado

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999. 

Un ejemplo documentado de los estragos del fondeo sin

control y de sus consecuencias sobre la posidonia fue el que

produjo el yate Turama, que fue objeto de seguimiento

audiovisual por parte del equipo de submarinistas del biólogo

Manu San Félix mientras permanecía anclado en la playa de

Ses Illetes, en el año 2011. Durante este seguimiento se

consiguieron imágenes en las que se apreciaba como el ancla,

de un peso aproximado de media tonelada y de más de dos

metros de longitud, era impulsada por la fuerza de la corriente

y arrancaba de raíz la posidonia, acabando en pocos minutos

con los arrecifes que tardan siglos en formarse. San Félix

estimó que la acción del ancla del Turama acabó con unos

10.000 metros cuadrados de posidonia en un solo día, lo que es

una agresión hacia la posidonia que debemos considerar

intolerable y que no debe repetirse.

La desaparición de las praderas tiene efectos negativos no

solo en el ecosistema de la posidonia sino también en otros

ecosistemas. Basta pensar que la pérdida de un solo metro

lineal de pradera puede conducir a la desaparición de varios

metros de playa debido a los fenómenos erosivos. Además, la

regresión de las praderas comporta una pérdida de

biodiversidad y un deterioro de la calidad del agua. 

Una apuesta valiente para avanzar en la protección y

regulación de los usos de la posidonia, acciones para que la

gestión de la explotación de la posidonia sea compatible con un

estado de conservación favorable, una mayor coordinación

interadministrativa para que desde el Govern se puedan

alcanzar todos los objetivos que tienen previstos para conseguir

una mejor conservación de los hábitats de posidonia, una mejor

regulación y vigilancia de los fondeos y una mejor

comunicación e información a los usuarios y navegantes son

medidas en las que se debe trabajar para conseguir un mejor

estado de conservación de nuestras praderas de posidonia.

Una mejor regulación de los usos permitidos y no

permitidos en lo que hace referencia a la posidonia tanto en el

ámbito terrestre como en el ámbito marino y dotar de una

especial protección a los usos y costumbres de tradición propia

de pescadores, agricultores y ganaderos en relación con el

aprovechamiento de la posidonia es necesario. Por tanto,

estamos de acuerdo con lo que se planteaba en la moción en los

puntos 1 y 2. 

Adecuar el régimen de sanciones y cantidades de manera

que éstas sean ejemplares en el caso que se produzcan daños

que sean graves y ecológicamente irreparables, con el personal

que sea necesario para llevar a cabo esta tarea así como hacer

públicas estas sanciones cumpliendo, como no puede ser de

otra manera, con la Ley de protección de datos, nos parecen

medidas adecuadas y necesarias. Esto es lo que se planteaba en

los puntos 3, 7 y 8 de la moción, con los que también

estaríamos de acuerdo.

Por último, consideramos que todo lo que sea mejora en la

información de los usuarios, medidas que vayan dirigidas a

conseguir una major concienciación de la ciudadanía en lo

importante que es la preservación y conservación de la

posidonia, medidas preventivas y de vigilancia por parte de la

conselleria, así como llevar a cabo protocolos de actuación que

permitan conseguir el objetivo principal que debe ser el de
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conservación de las praderas de posidonia nos parecen

fundamentales. A eso hacían referencia los puntos 4, 5 y 6 de

la moción a los que desde el Grupo Parlamentario Socialista

también daríamos apoyo. 

Y bueno, agradecer a Silvia Tur la presentación de esta

moción y decir también que estaríamos de acuerdo con las

enmiendas que han presentado los otros grupos si aceptas estas

enmiendas. Y nada más.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur per fixar la posició i

assenyalar les esmenes acceptades.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bé, en primer lloc moltíssimes gràcies a tothom, perquè la

veritat és que és un plaer que de tant en tant puguem aconseguir

unanimitat en alguna qüestió, i en aquest cas, com que, com a

mínim des del punt de vista de Formentera, aquesta no és per

a res una qüestió menor sinó que, tot el contrari, és una qüestió

molt important, estic absolutament..., bé, estic molt contenta,

evidentment, i molt agraïda pel seu suport.

Permetin-me que faci una menció a totes les intervencions.

D’una banda a MÉS per Menorca li agraesc l’aportació que ha

fet amb dues esmenes, una d’addició, la darrera d’elles, i una

de modificació. A totes dues deim que sí, hi estam d’acord, i

evidentment hi estam d’acord perquè contribuiran a millorar les

iniciatives que demanam des d’aquí. 

Al Grup Popular li he de dir, al Sr. Company, que tot i que

la seva intervenció, com vostè ha dit, ha estat accidental perquè

no estava previst que fos vostè que la defensàs, jo estic molt

contenta que hagi fet vostè la defensa d’aquesta..., de la seva

intervenció i del punt de vista del Partit Popular, perquè entenc

que la seva experiència a càrrec d’aquesta àrea durant quatre

anys evidentment enriquia el debat, i estic d’acord amb les

seves propostes. També estic d’acord amb la petita transacció,

si ho podem dir així, que ha fet relativa al punt 4, en el moment

en què demana que d’alguna manera es digui que no és que

s’iniciïn les campanyes, sinó que s’estan continuant.

Després, pel que fa a Podem, evidentment hem de ser

custodis del paisatge i de la natura, i ens ha parlat de béns

comuns; m’agrada aquesta expressió que vostè ha fet servir, Sr.

Morrás, perquè efectivament el medi natural és un bé comú i a

vegades ens oblidam d’aquest aspecte. També ha apuntat altres

impactes com són obres de ports, dragatges, pesca

d’arrossegament, vessaments d’aigües al litoral, que

efectivament són uns impactes molt importants per a la

protecció de la posidònia, i que no hi he fet referència

anteriorment és perquè em volia centrar en la importància del

decret, sobretot, i per això no hi he fet tanta referència.

Per part de MÉS per Mallorca he de dir-li que no sabia jo,

Sra. Capellà, que vostè m’havia conegut fa cinc anys gràcies al

Turama. M’hagués agradat molt que hagués estat gràcies a un

altre motiu o a una altra causa, però bé, si va ser el Turama i va

servir perquè aquest exemple pogués ser útil per als seus

alumnes i es pogués estudiar la dificultat que suposa per a la

nostra administració perseguir les conductes presumptament

delictives sobre el medi ambient quan es tracta d’embarcacions

de bandera estrangera, ja em pareix bé. Crec que va ser una

bona causa. He de dir també que vostè ha donat la clau en una

qüestió molt important, i que va ser objecte de pensar-hi molt

i de cavilAlar-hi molt quan preparava aquesta iniciativa, i és que

l’obtenció de la prova és el que fa molt difícil poder sancionar

aquests casos; aquí hi ha el gran problema, l’obtenció de la

prova, i per això és important que el decret i també la mateixa

LECO aprofundeixin en aquells fets que han de ser objecte de

sanció, perquè la LECO actualment és cert que, com ha dit el

Sr. Font, si s’aplica i s’aplica correctament és ja un instrument

molt bo, però pel que fa concretament a la posidònia requereix

aprofundir-hi, requereix un aprofundiment i requereix un major

grau de detall.

El Pi, estic també d’acord amb vostè, Sr. Font. Vostè va ser

conseller de Medi Ambient, jo no li explicaré les dificultats que

suposa per part de l’administració posar un poc d’ordre en el

desgavell que es genera els mesos d’estiu, però és cert que les

amenaces que tenim en compte d’anar per avall van en

augment, i van en augment per moltes raons que vostè ha

anomenat i per altres que també han explicat altres diputats, i

per tant és cert que hem de seguir treballant-hi.

Al PSOE també li vull donar les gràcies, evidentment,

gràcies a la diputada Limones per la seva intervenció; ens ha

explicat molt bé per què la posidònia és important i per què la

posidònia té el valor que té i quines funcions fa en els nostres

ecosistemes marins, i per tant només em queda una cosa a dir,

en aquest minut que em queda just per acabar. És a dir,

centrem-nos en la importància del decret, perquè aquesta

proposta no té per objecte parlar d’aigües depurades, que són

importantíssimes, evidentment; no té per objecte parlar de ports

ni d’ampliacions de ports, ni d’obres portuàries, que també

l’afecten, lògicament; però té per objecte parlar de com ho hem

de fer per enfortir la normativa que tenim a l’abast actualment

i per aconseguir que les persones que han de fer la vigilància en

espais protegits on tenim praderies de posidònia ho puguin fer

amb instruments i ho puguin fer amb mitjans adequats, i si el

Govern de les Illes Balears es compromet a dur a terme

aquestes iniciatives, que esper que sí, evidentment, estic molt

segura que si no el 2016 però sí el 2017 serà un any de molts de

canvis en aquest sentit, i que per tant Balears i tots els que som

aquí podrem estar molt orgullosos de les praderies de

posidònia, del seu estat de conservació, i les podrem lluir com

un estendard ambiental, ecològic, cultural i patrimonial de les

nostres illes, que és el que hem de fer si som coherents amb el

discurs que tots feim aquí.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, podria llegir exactament com quedaria el punt 4,

per favor?
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Jo demanaria al Sr. Company que ell mateix ens proposi

com li agradaria que quedés redactat.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Això és tot un detall. 

(Remor de veus)

No, no, jo crec que dient “continuar amb les tasques de

comunicació i informació” podria continuar.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Idò allà on diu...

Sí, bé, idò queda clar, no?, Sr. Company? En comptes

d’"engegar", "continuar". D’acord. 

I Podem ara no record bé si havia fet una aportació, si no li

importa, Sr. Morrás. Sí, al punt 7, al punt 7, si ens pot dir com

li agradaria que quedés redactat, què proposa?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, se trataría de poner, después de la primera línea,

“avaluar les necessitats de personal”, y poner..., añadir...

LA SRA. TUR I RIBAS:

“...i dotar...”

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

“...i dotar el mateix a càrrec de la Conselleria de Medi

Ambient”.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, idò seria “i dotar”, també hi estic d’acord. Molt bé,

moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem considerar aprovada la proposició no de llei per

unanimitat? Molt bé.

Moltes gràcies. Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la

sessió.

(Alguns aplaudiments)
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