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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors. Començam la sessió d’avui. 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. 4931/16, presentada per l'Hble.

Diputada Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a millora dels accessos a

l'Hospital de Can Misses.

Primera pregunta, RGE núm. 4931/16, relativa a millora

dels accessos a l’Hospital de Can Misses, que formula la

diputada Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula la Sra. María José Ribas.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats,

bon dia a tothom. Aquests dies, per desgràcia, el nou hospital

de Can Misses torna a ser notícia per les moltes queixes, i

diferents, que se suscita en els pacients per diferents motius.

Precisament una de les queixes, de la qual ja parlam fa un

temps, és la relativa als accessos del pàrquing de l’hospital per

arribar a les entrades. L’aparcament està sota l’edifici principal

i per arribar a algunes de les entrades és obligat utilitzar un

ascensor, que moltes vegades està espenyat o no funciona

correctament, o bé unes escales que evidentment quan es tracta

d’una persona de mobilitat reduïda o simplement una persona

d’edat avançada o que té algun tipus de discapacitat li provoca,

li representa un gran problema. Una vegada en el carrer, que és

on et deixa l’ascensor i les escales, els pacients encara han de

caminar sense cap cobert, faci sol o plogui, un mínim de 200

metres fins a l’entrada més propera a l’edifici de l’hospital. 

Supòs que tots estam d’acord que l’accessibilitat de

l’hospital no és la que hauria de ser. Per això, precisament, el

18 de novembre passat presentàrem una proposició no de llei

a la Comissió de Salut d’aquest parlament, que es va aprovar

per unanimitat de tots els grups polítics i on també es varen

acceptar i es varen incorporar les esmenes presentades pel Grup

PSOE, on demanàvem precisament al Govern que en el termini

de tres mesos presentàs millores en aquests accessos. 

Bé, Sra. Consellera, ja han passat quatre mesos i nosaltres

no tenim cap notícia. Per això, voldríem saber què ha fet la

seva conselleria per tal de millorar els accessos de l’Hospital

Can Misses. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Estic totalment

d’acord amb vostè, aquesta deficiència necessita una solució

per dos motius, un perquè és cert que a la Comissió de Salut es

va aprovar, això és un motiu important, però l’altre motiu

important sobretot és per millorar l’accés als usuaris i als

ciutadans. També li puc assegurar que l’hospital compleix la

normativa, tota la normativa necessària per a persones amb

mobilitat reduïda o per a persones, bé, en cadires de rodes, per

exemple. Per tot això treballam per millorar-ho, per fer-ho, i en

concret farem una rampa per accedir des de l’aparcament més

utilitzat de l’hospital, que està ubicat junt a l’edifici de

consultes externes, hemodiàlisi i hospital de dia. D’aquesta

manera, els usuaris tendran un accés directe i cobert molt més

curt, un camí cobert molt més curt que l’actual. Pensam que és

una solució relativament senzilla, però és cert que també té

unes dificultats tècniques i que suposarà una important millora

per al servei. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, moltes gràcies. Bé, estic contenta de saber que es fa

alguna cosa. Sí li demanaria és que ens donàs uns terminis, si

sap més o menys quan podrà estar llest i també li demanaria

que pensi que pot ser s’hauria d’utilitzar la mateixa solució per

als altres edificis, no només per al de consultes externes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Com li deia, compartim totalment la

preocupació pels usuaris perquè volem millorar la salut i

l’accés de tots els ciutadans el màxim possible evidentment dels

edificis. També hem de recordar, Sra. Diputada, que aquest

hospital es va inaugurar fa aproximadament un any, en temps

del Partit Popular, quan governava el seu partit i era

probablement el moment de fer els accessos com correspon.

Una vegada més ens toca refer o millorar una de les situacions

que varen quedar, idò, com aquesta, no?, que és un greuge per

als ciutadans, però ho farem, ho farem, ho farem perquè ens

preocupen les persones. 

De la mateixa manera li puc posar un altre exemple, varen

deixar fet un pla director per a un altre hospital, com és

l’Hospital de Manacor, que estaria acabat en aquest moment la

reforma de l’Hospital de Manacor i que també una de les

primeres decisions que es va prendre o que va prendre el Partit

Popular a l’anterior legislatura va ser no fer aquesta reforma de

l’Hospital de Manacor, i cau. Efectivament, també hem de

prendre mesures, s’han de prendre mides i s’han de refer, s’han

de refer. Pensam que els tècnics, bé, tampoc no poden fer feina

sota pressió, és a dir, s’està estudiant, es farà, no li puc dir

exactament quan es farà, però li puc assegurar que es farà

perquè els interessos, és clar, d’un partit i de l’altre, una vegada

més, queda demostrat que no són els mateixos.

Gràcies.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604931
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I.2) Pregunta RGE núm. 4934/16, presentada per l'Hble.

Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a delegada de l'IBAVI a

Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 4934/16, relativa a delegada

de l’IBAVI a Menorca, que formula el diputat Sr. Juan Manuel

Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el

diputat Sr. Juan Manuel Lafuente. 

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. A Menorca,

com saben, aquest govern ha creat una plaça i ha contractat una

persona, en concret a la regidora del PSOE i exconsellera Sra.

Gomila, com a responsable de l’IBAVI. Interessa, idò, saber,

quin tipus de contracte s’ha fet, si és un alt càrrec, si és un

càrrec eventual, si es tracta d’un contracte d’alta direcció, si es

tracta d’un càrrec de lliure designació i la fórmula de crear la

plaça, si s’ha creat i s’ha modificat al catàleg de lloc de feina o

s’ha creat un òrgan unipersonal a l’IBAVI. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Catalina Cladera.

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

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots. Sr. Lafuente, el que

fa aquest govern és... està centrat o el que feim és resoldre la

vergonyosa situació d’inactivitat de política d’habitatge que va

fer el Partit Popular la passada legislatura en general, i en

concret a les Illes quan va decidir tancar les oficines de

Menorca i Eivissa, oficines que havien funcionat històricament

molt bé, que feien una política d’habitatge propera als

ciutadans i això, a més, ho va fer durant una època de crisi

econòmica i social quan era més necessari estar prop dels

ciutadans i que el Govern fes una política d’habitatge prop dels

ciutadans.

El contracte és una alta direcció cobert amb la forma de

lliure designació, d’acord amb la llei, com es preveu a la llei,

s’ha fet comptat amb una persona amb experiència en direcció

pública i amb experiència en àmbit social, que és el que

necessita la política d’habitatge en aquests moments, atesa la

situació de crisi de la qual sortim, i, a més, no es podia fer

d’una altra manera perquè l’IBAVI anterior, el Partit Popular

o el govern anterior, tancant l’oficina va amortitzar totes les

places que hi havia a Menorca i a Eivissa i, per tant, no es

podia fer d’una altra manera. 

 Li he de dir que això s’ha fet reestructurant tres places

d’alta direcció que ja existien a l’oficina d’IBAVI a Mallorca,

tres altes direccions que ja existien, que s’han reconvertit en

tres coordinadors d’oficines a les Illes per donar millor servei

i millor política d’habitatge a les Illes, això, a més, s’ha fet amb

un estalvi de 21.000 euros. Però a més li recordaré, a part

d’aquest estalvi, li recordaré que els acomiadaments que va fer

la passada legislatura el Partit Popular varen costar 80.000

euros a les arques públiques per desmantellar tres oficines o

dues oficines que funcionaven molt bé la legislatura passada i

que havien funcionat històricament molt bé. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la realitat és el que vostè m’ha

dit, que ha fet un contracte d’alta direcció i el que han fet és

modificar els estatuts de l’IBAVI. Li vull recordar, li vull

recordar que al plenari de dia 20 d’octubre es va aprovar una

moció, precisament a instàncies de Podem, on en el punt

número 12 deia textualment, “el Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de les Illes Balears a reduir el sector públic

instrumental i a eliminar els ens unipersonals”. Això és un

acord d’aquest plenari. 

En el BOIB de dia 16 de gener d’enguany vostès

modifiquen, mitjançant el Decret 2/2016, del Consell de

Govern, és a dir, aprovat per tot el Govern, que modifiquen els

estatuts de l’IBAVI i a l’article 8, apartat 1.2 creen els òrgans

unipersonals que des de la direcció de Presidència acordi i

reguli, és a dir, tots els òrgans unipersonals. És a dir, no només

no fan cas del que es va aprovar en aquest plenari, d’eliminar

els òrgans unipersonals del sector instrumental, a instàncies

dels seus socis, sinó que en creen més, en creen tres més com

a mínim. Vull dir que vostès menyspreen el màxim òrgan de

democràcia i de representació de la sobirania popular. Vostès

no fan cas ni tan sols, no només del que diu l’oposició, sinó que

no fan cas del que diuen els seus socis. Vostès se’n riuen a la

cara dels seus socis i creen òrgans unipersonals en el sector

instrumental. Vostès creen més càrrecs de lliure designació.

Vostès no fan cas a l’acord que va adoptar aquest plenari dia 22

de setembre, que demanà la dimissió o el cessament del

director general de l’Ibsalut Sr. Fuster i del Sr. Thomàs, que ja

fa sis mesos que haurien d’haver complit. 

Vostès no fan ni cas del que diu el Parlament i després

surten dient que aquest és el canvi de forma de governar, que

és no fer cas al que ha dit el Parlament. I vostè de l’IBAVI en

sap molt, perquè el va deixar pràcticament en fallida...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

(Alguns aplaudiments)

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):

La diferència entre el Partit Popular i el govern actual és la

forma de fer gestió pública i la forma de fer polítiques

públiques...

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604934
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(Remor de veus)

Li recordaré també al Sr. Company, que la passada

legislatura es varen deixar de perdre 2,2 milions d’euros del Pla

d’habitatge 2013-2016, per inactivitat de la política pública

d’habitatge que va fer la passada legislatura vostè,

desmantellant oficines i no ajudant els ciutadans que ho estaven

passant molt malament, amb desnonaments i falta d’ajudes de

polítiques socials...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Li diré més. Aquest govern creu molt en els ciutadans, en

els serveis que ha de donar als ciutadans i per això ha obert les

oficines d’aquesta manera, d’acord amb la legalitat i no

incomplint cap acord. I les dades ens donen la raó, 800

persones en 20 dies han arribat a les nostres oficines obertes

recentment, concretament en el cas de Menorca 280 persones

han estat ateses per les oficines.

El que hem fet...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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):

...amb persones...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Company, té la paraula.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies. Per alAlusions sobretot. Moltes gràcies, Sra.

Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Té un minut, Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Em bastarà i em sobrarà. La que avui és consellera dels

doblers de tots els ciutadans de les Illes Balears va agafar

IBAVI amb 40 milions d’euros de deute i el va deixar amb 120

milions d’euros de deute. Li hauria de fer vergonya parlar

d’irresponsabilitats! Vostè és una irresponsable! Vostè era la

gerent i vostè també, amb el Sr. Carbonero, varen comprar un

solar a Campos per 24 milions d’euros i no els varen pagar!

(Remor de veus)

Vostè va foradar tot l’IBAVI! Tot! Vostè el va deixar en

fallida pràcticament, si hagués estat una empresa privada. Li

hauria de fer vergonya parlar de segons quines coses!

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Company, l’alAlusió...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.3) Pregunta RGE núm. 4926/16, presentada per l'Hble.

Diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a finançament

de les escoles que segreguen els alumnes per raó de gènere.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 4926/16, relativa a

finançament de les escoles que segreguen els alumnes per raó

de gènere, que formula el diputat Sr. Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la

paraula el diputat Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Diputades, diputats, Sr.

Conseller, pas directament a fer-li la pregunta, quan pensa el

Govern de les Illes Balears deixar de finançar les escoles que

segreguen els alumnes per raó de gènere?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, Sr. Diputat. És

evident que aquest conseller i tot el Govern sempre s’ha

manifestat en contra de poder concertar els centres que

segreguen per raó de sexe. Per tant, quan hi hagi i hi ha hagut

per part de la conselleria accions determinades, per intentar que

realment aquesta segregació o diferenciació per sexe, depèn

una mica de qui ho digui, realment es deixi de fer.

Però nosaltres evidentment tenim una LOMCE que encara

existeix i tenim sentències de tribunals que també fan possible

que aquesta concertació sigui possible. Per tant, com que estam

en un estat de dret, tot i que nosaltres estam en contra d’aquesta

segregació per sexe des del punt de vista de la concertació

educativa, mentre no hi hagi un canvi de llei, aquest govern

complirà amb la llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat Sr. Salvador Aguilera. No vol fer ús

de la paraula.
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I.4) Pregunta RGE núm. 4927/16, presentada per l'Hble.

Diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relativa a protecció d'espècies

protegides.

Quarta pregunta, RGE núm. 4927/16, relativa a protecció

d’espècies protegides, que formula el diputat Sr. David

Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

Té la paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats i

diputades, membres del Govern, treballadors i treballadores de

la cambra i resta de públic present. Aquesta pregunta prové de

l’eina de participació ciutadana Appgree, que els de Podem

posem a disposició de la ciutadania, perquè facin les preguntes

que vulguin al Govern balear. Volem donar les gràcies a la

persona que va deixar aquesta pregunta.

Les Illes Balears són riques en espècies d’animals en perill

d’extinció, com per exemple el ferreret, la parda, el vítol, la

tórtora de canyet, la fotja banyuda, la rosseta, la milana real,

(...) blanca, el vell marí, la ratapinyada de peus blancs, sense

comptar amb espècies vegetals i marines que hi ha encara més.

Un estudi recent de l’IMEDEA i Save BirdLife ha

confirmat que la pardela balear, o virot petit, continua sent una

de les aus en perill d’extinció que es troben a les Illes Balears.

A més, es considera l’au marina més amenaçada d’Europa. La

investigadora principal d’aquest estudi va dir el següent: “la

supervivencia anual sigue siendo alarmantemente baja y todo

apunta de nuevo hacia las capturas accidentales como

principal amenaza, lo que refuerza la necesidad de abordar

este problema y no es el único factor”.

Per tot això li fem la següent pregunta Sr. Conseller: quins

plans té el Govern de les Illes Balears per protegir del perill

d’extinció animals com el virot petit?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Presidenta, diputats. Li he d’agrair la pregunta perquè aquí

en el Parlament que es parli del virot és important. El virot pot

ser una espècie de les grans desconegudes i de les més

amenaçades que tenim a Europa, perquè es facin una idea tots

els diputats i diputades, el virot està en el mateix nivell

d’amenaça que el linx o que l’ós bru, que són emblemes en el

Pirineu o a la península. Per tant, el virot és una tasca, una

responsabilitat d’aquest govern, d’aquesta comunitat amb la

resta del món.

Com vostè bé sap, a totes les espècies es fa un seguiment

ambiental i es reuneixen totes les seves dades, en funció de les

dades que se recullen, es cataloguen com amenaçades o no

amenaçades i en base a aquesta catalogació, després s’ha de fer

un pla de recuperació o un pla de conservació. Ara mateix a la

web de la conselleria trobarà totes les espècies que estan

catalogades com amenaçades i totes aquelles que tenen un pla

de conservació o recuperació.

Si em permet, em centraré en el virot petit, que ja ha tengut

dos plans de recuperació, un finançat per Wild Life. A més,

aquesta espècie ara mateix compta amb unes 3.200 parelles

reproductores, amb uns 20.000-30.000 exemplars, per tant, és

un elevat risc. En el marc d’aquesta situació hi ha un pla

d’acció a nivell internacional, hi ha l’estratègia de conservació

per part del ministeri, que integrarem dins un Pla de

recuperació d’aus marines de les Illes Balears. Entenem que les

mesures que adoptem per al virot, beneficien altres espècies

d’aus marines i per tant, farem aquest pla de recuperació de

forma conjunta. Ara mateix està redactat i l’esborrany està molt

avançat.

Li puc avançar que com qualsevol pla de recuperació, el

més important és fer actuacions que reverteixin les amenaces

prioritàries que té aquesta espècie. En el cas del virot durem

actuacions a la Mola de Maó, a Cabrera, a tot un conjunt

d’illots, sobretot per tema de depredadors, tema de rosegadors,

que l’afecten, per evitar les captures accidentals, com vostè bé

ha dit. I també sobretot donar-lo a conèixer.

Per tant, avui li he d’agrair aquesta oportunitat de donar a

conèixer a les Illes Balears el virot i remarcar que és una de les

espècies més amenaçades d’Europa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies per la seva resposta, Sr. Conseller. De fet, és molt

important que parlem d’aquesta situació i també és molt

important que des del Govern es prengui seriosament aquesta

tasca de protecció d’espècies animals protegides. Vaig fer una

ullada a la web de la conselleria i era molt curiós que no hi

havia cap notícia rellevant en relació amb la protecció

d’espècies en perill d’extinció, no només del virot petit, sinó

d’altres que n’hi ha. I estam assabentats que s’han fet coses, el

que passa és que no es dóna aquesta publicitat que jo crec que

seria molt interessant.

El segon Pla de recuperació del virot petit que és el darrer

que se va fer, va acabar el 2010, han passat cinc anys, no sé

molt bé quina feina s’ha fet en aquest cas i estam contents que

hi hagi un pla de recuperació d’aus marines que inclogui no

només el virot petit, és molt interessant que es faci de la resta

d’aus que estiguin en perill i que també estan protegides. 

I tenia el dubte de quan teniu previst posar en marxa aquest

pla de recuperació i fins quan està previst que es dugui a terme.

Moltes gràcies.      
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Li puc avançar que aquest esborrany està molt avançat,

aquest mateix mes de març ens hem reunit amb experts de

l’IMEDEA, vàrem tenir l’oportunitat que els investigadores de

la Universitat d’Oxford compartissin la seva experiència en el

virot, amb experts locals que ja tenen experiència en

l’eradicació de rosegadors, que són de les amenaces més

importants. Per tant, hi estam fent feina. Ens hem donat

enguany per reunir tota aquesta estratègia que fa el ministeri

per reunir tot aquest pla internacional, per recuperar aquestes

experiències i esperam dins el 2017 tenir ja el pla aprovat i amb

actuacions concretes.

I.5) Pregunta RGE núm. 4929/16, presentada per

l’Hble. Diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a curs bàsic de policia

local.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 4929/16, relativa a curs

bàsic de policia local, que formula la diputada Sra. Maria Núria

Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la

diputada Sra. Maria Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. El curs bàsic de

policia local és l’instrument necessari per preparar aquelles

persones que volen ser policies i tenir un lloc de feina en els

ajuntaments. Aquests darrers mesos, els batles i els cossos de

policia local han demanat la possibilitat de fer cursos de policia

tant a Menorca, com a Eivissa, a Mallorca crec que a la part del

nord, i així ho van reiterant en els consells de coordinació que

s’han celebrat aquests darrers mesos.

També el director general d’Interior va manifestar que hi

havia voluntat de fer qualque curs de policia local. En dues

ocasions s’ha demanat, tant a l’octubre i en el novembre, si es

pensava fer qualque curs, però de moment no hem tengut cap

resposta clara i nosaltres voldríem saber de la consellera que té

la competència en matèria d’interior si té previst fer qualque

curs bàsic de policia local aquesta legislatura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Catalina Cladera.

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

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Diputada, el compromís

i el full de ruta que té marcat aquesta conselleria, a través de la

Direcció General d’Interior i de l’ISPIB, és garantir la seguretat

pública en els municipis i un dels reptes que tenim dins el full

de ruta és millorar el model de policia local en els municipis,

perquè el model que hi ha actualment no resol les necessitats,

com bé vostè sap i vostè ha expressat, que expressen els batles

i expressen els cossos de policia, no resol les necessitats que té

la ciutadania.

Això no només passa per fer un curs bàsic o per resoldre el

tema del curs bàsic, sinó que hi ha més temes que s’analitzen i

es treballen, i en això fem feina i de moment el curs de policia

local encara no té una data per fer-se.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, el que passa és

que un curs bàsic de policia local no és incompatible amb altres

mesures o fer feina amb altres matèries d’interior que també

l’haurien d’ocupar i preocupar, a part de la dels números, que

jo entenc que li dóna molts mal de caps. Pensi que per fer un

curs bàsic de policia local s’ha de traçar una fulla de ruta, s’ha

de dissenyar, s’ha de provar, hi ha devers 800 hores de

preparació i es torba a fer-se devers vuit o nou mesos. Si ens

tiram un any repensant el model, encara no tenim una data

fixada, ens passarà el temps, ens queden tres anys, i si vostès no

fan una mica més de feina en matèria d’interior arribarà que la

gent que vol ser aspirant i té possibilitats o té ganes de ser

policia local per als ajuntaments no ho podrà ser.

Jo vull destacar un parell de coses, és ver que tal vegada el

model s’ha de modernitzar, sempre s’han de modernitzar els

models i s’han d’adaptar, però no s’ha de deixar de donar

oportunitats a la gent que vol accedir a aquests llocs de feina.

Per una part, si no oferíssim, a més, cursos de policia o estudis

o titulacions d’aquelles àrees que hi ha molta gent o que hi ha

gent a l’atur o que no dóna resultats a dia d’avui, deixaríem

d’oferir moltes carreres, hem de continuar oferint les coses a

mesura que es van modernitzant.

És ver, a més, que durant un cert temps tal vegada els

ajuntaments no han pogut contractar molta policia local, però

sempre a serveis essencials sempre hi ha una taxa de reposició

que és necessària cobrir i amb aquests cursos el que es fa és

formar un borsí on acudiran els ajuntaments quan necessitin

cobrir una vacant o una baixa o si volen treure places noves.

Per tant, ens sembla que és un poc de deixadesa deixar

aquests cursos bàsics de policia local aparcats i no donar

aquesta oportunitat que demanen els batles i els ajuntaments.

Per tant, Sra. Consellera, no ens digui, per tercera vegada que

encara no tenen data, sigui valenta, digui sí, no volem fer

cursos a Mallorca, a Eivissa, ens doni dates clares i no deixi

passar un altre any dormits en matèria d’interior, com han fet

fins ara des que ha començat la legislatura.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. 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. Sra. Diputada, jo li he de dir que

en quatre anys que vostès varen governar no varen solucionar

aquest problema, només varen fer dos cursos d’accés a la

policia local, i el que nosaltres tenim clar és que no volem

perpetuar el model de policia local que vostès van deixar i que

la normativa que varen aprovar va dur a aquest problema que

hi ha ara, que tenim unes plantilles policials molt febles, no

solucionam els problemes de falta de personal a l’estiu, tenim

unes borses d’interinatge, d’interins molt elevades, que també

crea malestar dins els cossos de policia local, un llarg etc., que

vostè hauria de conèixer, perquè va ser també competent en la

matèria.

Jo li puc assegurar que això ens preocupa i ens ocupa, no

em digui que no fem res, perquè li puc assegurar que fem feina

en això. Fem, per començar, quantificam la demanda real que

tenen els ajuntaments, parlam amb els ajuntaments; tenim

també diàleg, a part dels ajuntaments, amb els cossos de

policia, els representants sindicals i tots els implicats per definir

quin model de policia volem. Sabem que volem un model de

policia de més proximitat, no aquest que hi ha en aquest

moment el qual no resol els problemes de seguretat. Estam

compromesos amb resoldre el problema d’interinatge, que és

un problema greu, que vostè també coneix i sap que hi ha en

aquest moment. Sap que també les taxes de reposició la

Delegació del Govern no ha deixat cobrir, tampoc no ha

suplementat o no ha fet la seva feina amb la Guàrdia Civil i ho

han hagut d’assumir policies locals.

Sap que hi ha un caramull de problemes, com vostè coneix

bé. I també avaluam com hem de fer aquest curs d’accés per

solucionar aquests problemes, perquè sí sabem que aquests

cursos que s’han fet fins ara no solucionen els problemes, sinó

que en creen més de problemes. I per això treballam, treballam

a modificar la normativa, a conèixer de primera mà les places

que necessitam per fer aquest curs, perquè encara no tenim o no

se sap exactament quantes places realment necessiten els

ajuntaments.

També fem un borsí per solucionar la manca de personal

d’aquest estiu i, a més, el nostre objectiu és aquest: crear

plantilles més estables, més formades, suficients, i això implica

canviar el model i la forma d’accés dels policies locals. I tenim

clar que no perpetuarem el model que hi ha hagut fins ara

perquè sabem que no soluciona els problemes.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.6) Pregunta RGE núm. 4921/16, presentada per

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

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a llei del sòl.

Sisena pregunta, RGE núm 4921/16, relativa a llei del sòl,

que formula el diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Té la paraula el diputat Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Desitjam la millora ràpida del

conseller Boned, que no ens pot acompanyar i desconeixem per

tant qui contestarà aquesta pregunta, pel que es veu serà el

conseller de Presidència.

Volem manifestar des d’El Pi que ens preocupa una situació

urbanística que es pot produir i que pot perjudicar un sector

que ho ha passat molt malament amb la crisi econòmica, com

és el sector de la construcció. Tots sabem que la construcció ha

patit de primera mà la crisi; tots sabem que s’ha reduït

moltíssim la construcció; també tots sabem que era un sector

absolutament sobredimensionat i per tant que era necessari,

diguem-ho així, que aquesta situació problemàtica es produís,

tard o d’hora, possiblement amb un altre nivell, amb una altra

previsió, però s’havia de donar que havia de minvar el seu pes

econòmic, però hi ha una sèrie d’àmbits urbans, absolutament

consolidats per l’edificació, on actualment es poden concedir

llicències, amb la legislació vigent, però que estan sotmesos a

un termini, d’aquí tres mesos podria no poder-se concedir

aquestes llicències en aquests àmbits unifamiliars, urbans ja

consolidats, no parlam de cap nou creixement.

Aquesta situació genera gran preocupació a molts

d’ajuntaments que tenen aquests àmbits urbans en aquesta

situació, per tant voldríem saber si el Govern té previst allargar

el termini perquè els ajuntaments puguin continuar concedint

aquestes llicències i puguin continuar dinamitzant aquest sector

en crisi, com és el de la construcció.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies, tots esperam la recuperació del company

Boned i estic segur que prest el tornarem tenir aquí.

Què fem amb aquelles parcelAles que són urbanes, que no

tenen tots els serveis i que el seu pla general, el pla municipal,

obliga que hi hagin de ser perquè ells mateixos puguin atorgar

la llicència?

Home, la primera resposta és evident, els ajuntaments tenen

la capacitat de modificar el seu pla general, de fixar les

condicions per les quals s’atorgarà la seva llicència i a partir

d’aquí, per tant, poder fer i poder atorgar-la. Aquesta és una via

que crec que no hem de perdre en cap moment de vista.

És més, la disposició transitòria vuitena fixa, a més a més,

que per qüestions lligades a elevats costs aquesta condició no

s’hagi de demanar.
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I hi ha una segona via, efectivament, que és la que va

acordar aquest parlament, ara ja fa dotze anys, que fixava

precisament el fet de poder exonerar aquesta condició a través

d’un informe de Recursos Hídrics, mitjançant el qual es pogués

atorgar la llicència, sense la necessitat de disposar del

clavegueram.

Han passat ja dotze anys i en aquests dotze anys hem vist

com el Govern ha fet aquests informes i ara ens trobam al final

d’aquest límit, d’aquests dotze anys, i jo crec que no hem

d’oblidar en cap moment que els ajuntaments tenen la

maduresa, són majors d’edat per decidir com volen ordenar i

quines condicions volen fixar en l’atorgament de les seves

llicències.

A partir d’aquí, en qualsevol cas, què pot fer el Govern o

què pot fer aquest parlament? Home, l’únic que pot fer és

allargar en el temps i, per tant, de manera provisional,

l’exoneració de la condició del pla general, via Recursos

Hídrics, del clavegueram a l’hora d’atorgar una llicència. Una

decisió que en aquests moments valora el Govern, que ho fa de

manera conjunta entre Territori i la Conselleria de Medi

Ambient, i que, evidentment, en el moment que finalitzi aquest

termini hi haurà una resposta clara a aquesta qüestió. Moltes

gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Miri, conseller, la via del

planejament és una via realment prou impracticable, aquesta

solució que vostè planteja tots sabem que el planejament

municipal està petrificat, que aquest és un dels problemes que

té l’urbanisme a les Illes Balears, no descobreix res, és conegut

per tothom, per tant aquesta via al final és una via teòrica, però

que a la pràctica no dóna, no pot donar cap fruit.

També hem de ser conscients que en aquests àmbits quan es

varen urbanitzar a la gran majoria no se’ls demanava el

clavegueram, per tant l’urbanitzador va acomplir el seu deure,

no és que deixàs de fer un servei que no se li havia exigit i

després ell no el va acomplir, no, aquest servei no se li havia

exigit i per tant ell va acomplir els seus deures i així va ser

recepcionada aquesta urbanització per part de l’ajuntament. Per

tant, nosaltres valoram positivament que s’estudiï la possibilitat

d’allargar aquest termini, perquè pensam que és un clam pels

ajuntaments. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià, el seu temps s’ha exhaurit. Té la paraula el Sr.

Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies. Coincidim, Sr. Melià, en qualsevol cas en

aquesta feina el mantindrem al corrent a mesura que prenguem

decisions.

Jo sí que posaria en valor, en qualsevol cas, la capacitat que

tenen els ajuntaments de planificar el seu territori des de la seva

competència en matèria urbanística, són dotze anys i crec que

açò no ho hem d’oblidar, són dotze anys per haver iniciat i per

haver fet i realitzat una modificació puntual on l’únic que es

feia era fixar les condicions per les quals s’ha d’atorgar una

llicència urbanística, per tant no parlam de qüestions tan

complicades.

Mentrestant, des del Parlament, Govern i Parlament prenem

alguna decisió que permeti garantir un termini fins que ells

acabin fent aquestes correccions, aquestes modificacions (...),

parlem-ne.

Em sembla perfecte, en qualsevol cas. Gràcies, Sra.

Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, el seu temps s’ha exhaurit.

I.7) Pregunta RGE núm. 4925/16, presentada per

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

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a facultat de

medicina.

Setena pregunta, RGE núm. 4925/16, relativa a facultat de

medicina, que formula el diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray,

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

Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

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

conmigo en que la línea discursiva de los distintos gobiernos ha

sido que las islas más pequeñas, Ibiza, Formentera i Menorca,

tienen extensiones universitarias adecuadas a las necesidades

de las islas; que la UIB se descentraliza de una forma correcta;

que hay una igualdad de oportunidades, más o menos en

función de esas necesidades, y que, por lo tanto, tiene las

infraestructuras como para acoger las necesidades de esas islas.

Por otro lado, también hay otra línea discursiva de cara al

sector sanitario, que hay una buena gestión en los servicios

públicos sanitarios, por lo menos en lo que se refiere a los

clínicos, que es desgraciadamente lo que depende ahora

únicamente de este Govern, porque los otros están privatizados,

y en función de eso también hay una excelencia de los

profesionales de medicina que atienden a la ciudadanía en las

distintas islas.

Por lo tanto, entendemos que en las otras islas que no sean

Mallorca, también se deberían reunir, según la tesis del

Gobierno, las condiciones necesarias para alojar la facultad de

medicina. Por eso preguntamos: ¿se ha planteado alguna vez el

Govern instalar o establecer la facultad de medicina en

cualquiera de las otras islas que no sea Mallorca?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Aitor Morrás, la veritat

és que no sé com he prendre la seva pregunta, la puc prendre de

moltes maneres: sentia respostes, així, subterrànies, que deien

perquè no es pot fer. Jo crec que en aquests temes hem de ser

una mica seriosos, és a dir, jo estic convençut que les seus

universitàries va ser una bona decisió que va ser la Universitat

de les Illes Balears, enguany compliran 18 anys, majoria d’edat,

i que evidentment necessitam fer una reflexió sobre quin ha de

ser el futur de les seus i per tant, no només de les seus, sinó de

la Universitat de les Illes Balears i de la universitat espanyola,

en general.

Per tant, en aquests moments nosaltres pensam que la

facultat de medicina, quan es posi en marxa, ha de repercutir a

totes les illes, evidentment seria absurd que no tengués

repercussió, però és evident que en aquests moments i, a més,

el que s’ha presentat a l’ANECA, és evident que la seu de la

futura facultat de medicina és a Mallorca, és a dir, és a la UIB.

Per tant, jo crec que una cosa no lleva l’altra i és evident

que tots els illencs, totes les illes s’han de beneficiar d’aquesta

futura facultat de medicina, però és evident que la (...) no s’ha

plantejat això, ni tampoc la Universitat, lògicament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien, confirmar una cosa que es una hipótesis constante, es

que las cosas tienen que estar en Mallorca, y después se

beneficia el resto de las islas. Esta supuesta necesaria facultad

de medicina, que nosotros entendemos que no lo es en este

momento, va a acoger, como máximo, según las últimas

noticias, 20 estudiantes de Baleares. No sabemos tampoco a

qué islas corresponden. Por lo tanto, entendemos que esta

facultad no beneficia en nada tampoco a los derechos que

tienen los estudiantes de otras islas que no sean Mallorca,

porque el desplazamiento va a tener que ser exactamente igual.

Por lo tanto, seguimos en la misma línea, las islas más

pequeñas, que no menores en derechos y necesidades, siguen

siendo discriminadas por un gobierno que no tiene en cuenta

también las necesidades y a la vista de la respuesta que usted

me ha dado, me dice que porqué tiene que estar en Mallorca y

seamos serios. Yo creo que serio es intentar hacer país viendo

las necesidades también del resto de las islas que no sean

Mallorca.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Bé, jo no vull entrar en debats insularistes, perquè em

sembla que no és el moment de fer-ho i tampoc no crec que el

fet de ser a Mallorca perjudica la resta d’illes. Miri, hi ha una

cosa molt clara, en aquests moments, i jo crec que ho vull posar

en valor, hi ha més de mil estudiants de les Illes Balears que

estudien fora de les Illes Balears i són acollits per altres

comunitats autònomes que paguen realment els governs

autonòmics de cada una d’aquestes comunitats autònomes.

Per tant, jo crec, i torn repetir, jo crec que la facultat de

medicina serà bo per a la Universitat, serà bo per a la sanitat,

serà bo en tots els aspectes, i serà bo per a les illes. Jo crec que

el tema de les relacions entre les illes menors, o Menorca,

Eivissa i Formentera, i la facultat de medicina i altres estudis és

un tema que s’ha de plantejar, jo no crec que realment en

aquests moments el fet que sigui a Mallorca no pugui tenir una

repercussió en positiu a la resta d’illes, tot el contrari, s’ha de

cercar la fórmula.

Les seus, la forma com es va fer va ser una primera passa,

però ho torn repetir, jo crec que en aquest moment la revolució

tecnològica que hi ha en aquests moments pot possibilitar, si

més no, una altra forma de fer universitat, que (...) Per tant,

crec que la creació, la posada en marxa de la facultat de

medicina també serà positiu per a Menorca, per a Eivissa i

Formentera i evidentment també per a Mallorca.

I.8) Pregunta RGE núm. 4930/16, presentada per

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

Parlamentari Popular, relativa a drets de les persones

majors i impedits.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 4930/16, relativa a drets de

les persones majors i impedits 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. La missa dominical que emet IB3 i que, per cert, no

costa ni un euro a l’ens públic, és vista normalment per aquelles

persones que es troben impedides, malalts, persones majors,

etc., que, lògicament, no poden anar directament a la parròquia

més propera i per tant segueixen per televisió aquesta missa.

Segons el Sr. Manresa, veuen aquest programa unes 15.000

persones. Aquest programa, també segons el director general

d’IB3, es troba ara en període de revisió. Quina intenció té la

consellera respecte de la continuïtat o no d’aquest programa?

Creu la consellera que aquestes persones no tenen dret que IB3,

com a servei públic que és, emeti la missa dominical, tal i com

ha insinuat alguna diputada? Creu que són persones de segon

categoria?

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Esperança Camps.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  P A R T IC IP A C IÓ ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperança Camps i

Barber):

Gràcies presidenta, gràcies, Sr. Camps. Evidentment,

evidentment aquesta consellera i tot el Govern pensa que no hi

ha persones ni de primera ni de segona, però no és que ho pensi

el Govern, és que justament és un precepte constitucional, per

tant, Sr. Camps, aquí no hi ha persones ni telespectadors de

primera ni de segona.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, fa exactament dues

setmanes, la diputada socialista, la Sra. Sílvia Cano, durant la

Comissió de control d’IB3, precisament, va fer unes

declaracions des del meu punt de vista molt desafortunades,

amb les quals comparava l’emissió d’IB3 d’aquesta missa

dominical, des de la Seu, amb les pelAlícules pornogràfiques.

Aquestes declaracions han aparegut a tots els mitjans de

comunicació i de fet, des de moltes instàncies, s’ha destacat la

falta de respecte d’aquestes declaracions, el sectarisme que

destilAlen aquestes declaracions, l’odi contra els catòlics que

destilAlen també aquestes declaracions i la mediocritat, també,

de qui fa aquestes declaracions. 

(Remor de veus)

Més de 18.000 persones han demanat, a través de la xarxa

change.org, que aquesta diputada fes unes disculpes públiques

precisament per aquestes declaracions. El més trist és que ningú

del Partit Socialista, ningú de la resta de partits que donen

suport al Govern, ningú del Govern, no ha sortit per disculpar-

se davant aquest insult a un colAlectiu prou significatiu de la

nostra societat. Sembla que insultar els catòlics avui, entre

l’esquerra, queda molt bé, està de moda, fa més “progre”.

Aquells que parlen de respecte cap a ells són, després, els més

irrespectuosos i els més intolerants cap als altres.

Vostès, Sra. Consellera, han de governar per a tots, no

només per als seus, han de governar per a tots. Què en pensa,

Sra. Consellera, d’aquests insults? Troba correcte comparar una

missa amb una pelAlícula pornogràfica? Troba correcte faltar al

respecte als catòlics? Sra. Consellera, abans que deixi de ser

consellera, què pensa fer de tot açò?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Esperança Camps.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperança Camps i

Barber):

Gràcies, presidenta. Sr. Camps, aquí, no sé, vostè

últimament s’està entestant molt a incloure el fet religiós cada

vegada que compareix en el Parlament. El problema és seu, Sr.

Camps, no nostre. Per principi, per principi, ni el Govern ni

aquesta consellera han d’intervenir en la programació d’IB3.

Vostè em demana aquestes coses, ja sé que a vostè li costa molt

entendre-ho, Sr. Camps. Als seus companys d’escó també els

costa molt entendre que aquesta consellera no ha d’intervenir

ni el Govern a la programació d’IB3, tan intervencionistes que

són vostès els costa molt entendre-ho.

El màxim responsable de la graella d’IB3 és el director

general i per sota hi ha el director de la televisió, la directora de

la ràdio i encara hi ha el Consell de Direcció, que no hem de

confondre, Sr. Camps, amb el Consell de Govern, eh?, ja ho

sap a açò. Aquestes persones són les màximes responsables

d’IB3, al Govern no li pertoca aquesta responsabilitat i a vostè,

Sr. Camps, tampoc. 

El Parlament no és el responsable de la programació d’IB3,

el Parlament és la seu on, com passa de manera periòdica, el

director general se sotmet a control parlamentari, el director

general ve a retre comptes al Parlament, a contestar les

preguntes de tots, de tots els grups parlamentaris, és a dir, el

control dels mitjans públics d’aquestes Illes Balears està en

mans de representants de la ciutadania, no en mans del Govern.

El Govern, açò sí, té l’obligació de vetllar perquè a IB3 es

compleixi la llei i ara es compleix, ara sí que es compleix la

llei. 

Una altra obligació que té la consellera tampoc no és

respondre per les opinions que es vessen a la Comissió

parlamentària de control a la Radiotelevisió de les Illes Balears,

en aquella comissió la Sra. Cano va fer, va tenir una opinió, el

Sr. Manresa va dir que estaven estudiant la possibilitat o no de

mantenir o no mantenir la missa dels diumenges, aquí no es va

parlar de cap tipus de (...), per tant, Sra. Camps, li demanaria

que ara que encara som a la setmana després de la Setmana

Santa -que per cert 155.000 persones per antena i 2.221 per la

web d’IB3 han pogut gaudir de les quatre hores de la

retransmissió del Sant Crist de La Sang de Palma-, li deman,

Sr. Camps, que aparti de vostè aquest calze de voler intervenir

en la programació d’IB3, aparti aquest calze, deixi treballar als

responsables de l’ens públic, deixi que facin les graelles i deixi

que decideixin els que en saben de televisió.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. CANO I JUAN:

Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta....
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LA SRA. CANO I JUAN:

Sra. Presidenta. Sra. Presidenta, m’agradaria intervenir per

alAlusions, si és possible. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té un minut, Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies. Sr. Camps, jo no demanaré disculpes per

una cosa que no he dit, i convid a tothom a llegir l’acta

traslladada al Diari de Sessions. Jo som responsable del que dic

i no del que vostè entén, interpreta o manipula o el que altres

interpreten o manipulen. Jo no vaig fer cap comparació, vaig

defensar que les religions formen part de l’àmbit privat de les

persones i vaig criticar el que em sembla una insuficiència

argumental, dir que s’ha de mantenir la missa perquè té el seu

públic. Hi ha moltes coses que tenen el seu públic. Pensin el

que vulguin, jo vaig dir el que vaig dir, va ser una afirmació, no

una comparació. I això no és, no és...

(Remor de veus)

...raó suficient per estar a una televisió o una ràdio pública. I

vull recordar que l’església catòlica és una organització privada

que té els seus propis mitjans de comunicació. Reiter que la

televisió pública ha de ser neutral, ha de ser imparcial i ha de

respectar totes les confessions i que, per tant, s’ha de substituir

la missa per programes de filosofia o de ciència.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 4932/16, presentada per l'Hble.

Diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a reducció del lloguer

ilAlegal d'embarcacions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 4932/16 -silenci, per favor-,

relativa a reducció del lloguer ilAlegal d’embarcacions, que

formula el diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula el diputat Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO.

Gracias, Sra. Presidenta. Vamos a volver a algo más

mundano y terrenal. Recientemente ha salido publicada una

noticia en la que se constata que más de la mitad de la actividad

de alquiler de embarcaciones en Baleares es ilegal. El tema del

alquiler ilegal o del hecho de que haya actividades que no

cuentan con la investigación o con el cuidado que merece de la

administración en este caso concreto genera una serie de

ineficiencias, en primer lugar, se genera un problema de

intrusismo, evidente, porque hay empresas que sí cumplen con

la legalidad y tienen que estar al día absolutamente con la

administración y otras que no; se produce un problema de

seguridad, evidente también, puesto que las que son legales

tienen que cumplir unas medidas de seguridad mientras que las

que son ilegales no las tienen que cumplir; se produce otro

problema evidente que ya viene a redundar que es la

recaudación de impuestos, puesto que hay que empresas que de

manera legal sí están contribuyendo a las arcas públicas y otras

que no, y luego además se produce un problema en este caso

concreto medioambiental en todo lo relativo al número de

fondeos, etc. 

Es evidente que esto no es un problema única y

exclusivamente del gobierno actual, con esto no, no... hay que

ser realistas. Lo que sí está claro es que algo se tiene que hacer

y sí que nos gustaría a nuestro grupo parlamentario saber cuáles

son las medidas que este gobierno piensa poner en marcha para

evitar o para intentar reducir esta situación que empieza ya a

ser grave. Gracias.

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. Venim, Sr. Gijón, d’una

legislatura passada on es va fer bastant poca cosa i el poc que

es va fer es va fer molt tard, açò va afavorir, en certa manera,

la proliferació d’aquesta oferta ilAlegal. A partir d’aquí, no el

que pensam fer, jo li explicaré què hem fet en aquests deu

mesos que ja duim de govern, en aquests deu mesos hem fixat

un protocol d’actuació conjunta amb el Servei Marítim de la

Guàrdia Civil pel qual des del Govern els facilitam de manera

immediata la relació d’embarcacions amb declaració d’activitat

per tal que ells puguin actuar de manera immediata. Açò ha

permès que hi hagi ja, que hi hagi hagut l’inici de quinze

expedients sancionadors per una banda i que, a la vegada, hi

hagi l’obertura d’actuacions preliminars sobre altres quinze

denúncies que podrien derivar també en la instrucció d’altres

procediments sancionadors. A més, en els pressuposts de 2016

s’ha dotat d’una plaça més de tècnic en transport marítim,

d’aquesta manera tendrem ja tres inspectors, tres tècnics, tres

funcionaris amb capacitat inspectora dins aquest àmbit. 

I, finalment, també dins aquest àmbit estam treballant amb

el nou decret que ha de substituir la normativa per una de nova

que concreti el règim aplicable per a embarcacions

extracomunitàries, que açò en aquests moments també ara

representa un problema perquè hi ha un buit legal aquí.

Treballam amb açò precisament per poder regularitzar-ho i

poder dirimir exactament quines són totes aquelles que poden

actuar i quines no. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Conseller. Además de

todas esas actuaciones, que están muy bien, sería bueno que

hiciéramos una reflexión porque estamos permanentemente, y

tiene que ser así evidentemente, el reclamar una mejor
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financiación, pero con el paso del tiempo nos estamos

olvidando de que hay una serie de actividades que sí dependen

de nosotros que no estamos regulando y que no estamos

contemplando como corresponde. Hoy es el 50% de las

embarcaciones que son ilegales, hace escasamente una semana

estábamos hablando de más del 40% de la oferta ilegal en

materia de alquiler y creemos que es importante que antes de

ponernos a trabajar en nuevos impuestos al menos seamos

capaces de cobrar los que ya dependen de nosotros. Creo que

eso sería importante.

Luego, tienen ustedes una mala costumbre, que es habitual

en todas sus intervenciones, y es echarle la culpa siempre a

todo lo que ha venido antes, como si ustedes no hubieran

estado y usted en concreto o los que forman parte de su

gobierno del Partido Socialista. Convendría que tuvieran un

poquito más de humildad, porque no todo es culpa de todos los

que han estado anteriormente, entre otras cosas porque ustedes

también han estado.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo puc tenir molta humilitat,

Sr. Gijón, però el que és evident és que només quan faltaven

dos mesos per a les eleccions, vostès van aprovar un nou règim

sancionador en aquesta matèria, i açò és l’únic que hem estat

capaços de trobar en aquests moments, després de quatre anys

de feina per part seva.

En deu mesos jo li he posat damunt la taula una actitud

proactiva en aquest sentit, que no està lligada a una qüestió

impositiva, ni de capacitat recaptatòria, sinó de fer front a

ilAlegalitats que s’estan produint i que esperava que vostè en tot

cas ho valorés de manera positiva. És bo que ho facem amb la

Guàrdia Civil i que ens posem d’acord amb ells? Sí, ho estam

fent. És bo que dotem de noves places, açò que vostès tant

critiquen, que dotem de noves places per reforçar el servei

d’inspecció i poder fer aquesta feina? Sí és bo, ho estam fent.

És bo que abordem tot el que fa referència a les embarcacions

extracomunitàries? Sí és bo, la legislatura passada no es va fer

res de tot això i tenim el problema que tenim.

Per tant, estam actuant i crec que aquestes comparatives,

amb molta humilitat, però aquestes comparatives les hem de

tenir presents perquè no es governa de la mateixa manera ni es

prioritzen les mateixes coses. Per tant, sí, estam fent la feina i

crec que l’estam fent raonablement bé.

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 4933/16, presentada per

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

Parlamentari Popular, relativa a transparència entre les

conselleries.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta RGE núm. 4933/16, relativa a

transparència entre les conselleries, que formula el diputat Sr.

Miquel Vidal i Vidal del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula el diputat Sr. Miquel Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

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

Consellera, aquesta conselleria seva és nova i té un pressupost

de més de 500.000 euros anuals. Repassant les feines que fa la

conselleria, és impossible arribar a entendre-ho i m’agradaria

que avui ens en contestés qualcuna.

Si miram l’agenda del seu director general de

Transparència, per exemple, i miram el que ha fet des dels

inicis, des del mes de juny, trobam que ha fet com una vintena

de reunions cada mes, sense que figuri res més. I jo em deman,

què aclarim de fer tantes reunions si no prenem mai cap

decisió? El seu director general de Transparència, a part de

reunir-se clarament, ha pres mai una decisió, com per exemple

un dia entre reunió i reunió, dir avui miraré la pàgina web, per

saber si està al dia, si hi ha errors o si l’actualitzaré i entre

altres coses podré rectificar que els de l’oposició no pensin que

tenim memòria selectiva i només publicam segons quines coses

i les altres no perquè hi ha errors? 

O qualque dia, entre reunió i reunió, el seu director de

Transparència, o vostès s’han assegut per parlar de mesures de

transparència i de dir, repassarem el Govern quins contractes

menors ha fet, per veure si tots els contractes menors estan bé

o n’hi ha qualcun que hi ha un error i puguem dir posam la

transparència en contractes de qualsevol tipus. O qualque dia

s’han reunit i han dit, parlarem de les coses que fa el Govern

per veure si tot ho fa bé i prendrem una decisió? 

Li ho deman, Sra. Consellera, quina decisió, quina feina

s’ha fet al llarg d’aquests deu mesos des de la seva part de

transparència?

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Esperança Camps.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperança Camps i

Barber):

Gràcies, Presidenta. Sr. Vidal, el sol fet que vostè sàpiga el

nombre de reunions que jo tenc cada mes o que el director

general té cada mes, que no record quantes són, només aquest

fet açò ja és diferent a quan nosaltres estàvem a l’oposició,
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nosaltres no sabíem quin tipus de reunions tenien vostès i amb

qui les tenien. I açò, Sr. Vidal, que sembla una beneitura,

sembla que no és important, açò és una decisió important, açò

és transparència. Quan parlam de transparència parlam

d’aquestes coses.

Sr. Vidal, vostè sap que la transparència és una matèria

transversal, sap que recorre els departaments del Govern, que

concerneix la nostra conselleria, però que tot el Govern està

implicat amb aquesta transparència. En tot cas als ciutadans

també els interessa açò. Nosaltres estam treballant per als

ciutadans. I a més a més, li diré que com que és un dret de la

ciutadania i aquí la Sra. Riera també ho sap i ho sabia quan ella

tenia aquest tipus de responsabilitats, he de reconèixer que

vostès van fer una cosa molt bé i és posar-nos-ho tot difícil a

nosaltres. És a dir, des que hem arribat hem hagut de començar

a arreglar un munt de coses i de problemes que no estaven

resolts...

(Remor de veus)

Aquesta mateixa manera de poder publicar currículums, de

publicar les agendes dels diputats, aviat publicarem, en qüestió

de dies, les despeses dels consellers i dels alts càrrecs. Tot açò

ja ho havien de fer vostès, la Llei de bon govern ja els obligava

i no ho van fer mai. Però els dic que vostès ho van fer molt bé,

ens ho van deixar molt fàcil. Tot el que estam fent nosaltres són

coses que vostès no feien i després el Sr. Gijón troba que

miram cap el passat, és que no ens queda altre remei, Sr. Vidal,

és que ho van deixar així de malament.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Miquel Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, s’ha de posar unes

ulleres, perquè les agendes dels alts càrrecs estan publicades no

des de la legislatura passada, des d’abans del pacte de progrés

també estaven publicades les agendes dels alts càrrecs.

(Alguns aplaudiments)

Li diré personalment què pens. Arran de les decisions que

han sortit en els mitjans de comunicació, pens que a vostè no la

canviaran ara, sinó que esperaran un poc, però li diré per què.

L’any 2012 l’índex de transparència va ser d’un 53%, l’any

2012 ja va ser d’un 83 i l’any 2014 l’índex de transparència del

Govern va ser d’un 93%. Jo crec que vostè passa pena que ara

en el mes de maig i juny, sortirà la publicació de l’índex de

transparència del seu govern i serà inferior al d’abans, sense la

conselleria de consens i sense que costi cap dobler ni un dels

que costava. Això és allò que crec...

(Alguns aplaudiments)

I també li vull dir una altra cosa, crec que seria normal que

quan vostè o el seu director general parlen de transparència, la

transparència seria que diguessin, ara volem parlar d’Aligi

Molina de l’Ajuntament de Palma, un condemnat, que no vol

complir la condemna, no vol pagar la multa que li varen posar...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Esperança Camps.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperança Camps i

Barber):

Gràcies, presidenta. Sr. Vidal, vostès estan molt preocupats

pels índex de transparència. I és cert, era l’únic que els

preocupava a vostès, vostès estaven preocupats per complir, per

complir, per treure una bona nota...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor!

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperança Camps i

Barber):

Nosaltres en canvi estam preocupats perquè quan es faci

clic a aquells índex que vostès omplien amb qualsevol cosa,

amb qualsevol enllaç que anava a qualsevol banda, nosaltres

estam preocupats perquè quan els ciutadans cliquin allà, en

veritat hi hagi la informació que demanaven.

Sé que vostè també està molt preocupat per la meva

continuïtat en el càrrec i tot açò. Ja m’agrada, vull dir que

supòs que li va bé per no haver-se de preocupar de les opinions

que té un determinat senador, un ilAlustre senador del seu partit,

està bé açò que vostès es puguin preocupar i mirar cap una altra

banda i puguin mirar cap a la nostra conselleria.

Com li he dit, Sr. Vidal, vostès ho van deixar molt fermat i

molt ben fermat, perquè ara sigui molt complicat fer-ho. Però

estam treballant i els ciutadans ho noten, és que a vegades

sembla mentida que vostè vengui aquí amb aquestes històries.

Ho té molt malament, Sr. Vidal...
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperança Camps i

Barber):

...ha triat una mala peça per fer caure aquest govern, és que

no...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

I.11) Pregunta RGE núm. 5000/16, presentada per

l'Hble. Diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a situació de

finançament de les diferents conselleries de la CAIB.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 5000/16 presentada en

substitució de la RGE núm. 4928/16, relativa a situació de

finançament de les diferents conselleries de la CAIB, que

formula la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula la diputada

Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Sra. Cladera, fa

dos dies va sortir en premsa la notícia sobre el malestar entre

les diferents conselleries pel bloqueig que des de la Conselleria

d’Hisenda s’havia fet, immobilitzant especialment sous ja

pressupostats a les seves àrees.

Des de Podem ens preocupa aquesta mesura i és per això

que plantegem la següent pregunta: pot aclarir el Govern si

totes les conselleries tenen els fons suficients per fer front als

compromisos pressupostaris per tirar endavant el rescat

ciutadà?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Catalina Cladera.

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

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, aquest govern té la

tranquilAlitat que els compromisos pressupostaris adquirits amb

la Llei de pressuposts 2016 s’estan executant i s’executaran i

que totes les conselleries estan executant aquestes polítiques

compromeses amb el pressupost 2016, de la mateixa manera

que s’està fent des del minut u d’aquesta legislatura, on aquest

govern se va comprometre a recuperar els drets de la ciutadania

i les àrees prioritàries de l’estat del benestar. 

Li posaré exemples, la renta social garantida, el projecte de

llei ja està aprovat per Consell de Govern, la propera setmana

es portarà aquí a debat al Parlament. En dependència hem

contractat 20 treballadors més per augmentar els serveis de

dependència.  En residències, 50 treballadors més per a millora

assistencial. A Es Pinaret, 30 professionals més. A Funció

Pública hem recuperat drets dels treballadors públics. A

Sanitat, més professionals, targeta sanitària gratuïta, obertura

d’horabaixes. A Educació, més de 400 professors. Polítiques

d’habitatge també estam posant en marxa, etc.

Per tant, absoluta tranquilAlitat que aquest govern està

executant el pressupost 2016 tal com es va preveure, i que des

d’Hisenda l’únic que es fa és assegurar que aquests recursos es

prioritzin d’acord amb les necessitats i amb les polítiques que

s’han de prioritzar, i així ho estan fent totes les conselleries. Per

tant, absoluta tranquilAlitat que des d’Hisenda el que s’està fent

és assegurar que els recursos vagin on s’ha prioritzat el

pressupost 2016.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marta Maicas. 

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bé, no entenem que havent aprovat uns pressupostos fa...,

bé, tres mesos, estigui passant una cosa com aquesta. Alguna

cosa així podria explicar-se a final d’any o bé per unes despeses

extraordinàries d’imprevist. No ho sé, potser la pregunta

hagués estat més adequada amb una cosa així com si és cert que

els pressupostos no s’ajusten a una realitat, o bé si hi ha hagut

una errada pressupostària, o bé si no teníeu previst pagar els

proveïdors. 

Aquesta situació pensem que és prou greu i demanem una

rectificació de la mesura o bé una avaluació de les despeses

extraordinàries que s’estan fent sense cap control.

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):

Jo vull continuar remarcant el missatge de tranquilAlitat, i a

sobre a més dir que el que fa la Conselleria d’Hisenda és fer la

seva feina, com ha de fer, de procurar una bona gestió

econòmica. El que ha passat, aquests bloquejos que s’han fet a

principi d’any o aquestes reserves de crèdit obeeixen a una cosa

que tots coneixem, que és l’impost sobre estades turístiques, 50

milions d’euros que hi ha prevists, que, mentre la llei no ha

estat aprovada, per prudència pressupostària i financera hi

havia d’haver aquests bloquejos. Ara aquests dies la recaptació

es configurarà de nou a rel del decret que es desenvoluparà, i

per tant aquests bloquejos o aquestes reserves de crèdit

s’anulAlaran, i per tant la gestió pressupostària a principi d’any

no té cap problema i no en tendrà durant l’exercici.

A més he de dir per donar tranquilAlitat a tots que la

liquiditat tampoc no està afectada, perquè s’ha confós liquiditat

i pressupost, que no és el mateix, i que estam pagant, en el mes

de febrer, a 58 dies i en alguns àmbits a 30 dies; per tant estam

complint la llei, absoluta tranquilAlitat que estam fent bona
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gestió econòmica i financera, i que sobretot estam fent el que

hem de fer, el que hem dit des del principi, que és recuperar els

drets de la ciutadania, recuperar l’estat del benestar i estam

prioritzant aquestes polítiques, i des d’Hisenda el que es fa és

procurar que totes les conselleries puguin tenir els recursos per

prioritzar aquestes polítiques, com he dit abans, i és la nostra

tasca, i per tant tranquilAlitat tant en gestió pressupostària com

en liquiditat.

I.12) Pregunta RGE núm. 4936/16, presentada per

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

Parlamentari Mixt, relativa a CEIP de Caimari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE 4936/16, relativa a CEIP Caimari,

que formula la diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup

Parlamentari Mixt. Té la paraula la diputada Sra. Olga

Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, padres y profesores

del CEIP Ses Roques de Caimari llevan diez años

reivindicando la necesidad urgente de construir un nuevo

colegio. El centro sólo dispone de tres aulas y una prefabricada;

las condiciones de los alumnos dentro del aula prefabricada son

muy precarias en cuanto a temperatura, ruidos, goteras...; el

pequeño edificio de los años cincuenta presenta numerosas

barreras arquitectónicas, grietas en las paredes, humedades,

baldosas levantadas y fugas en los sanitarios, unos sanitarios

que son prefabricados y se encuentran en muy malas

condiciones. El patio es pequeño y no se dispone de zonas de

sombra ni de un espacio cubierto para cuando llueve.

Desdoblar las clases para hacer actividades concretas

requiere que los alumnos se tengan que desplazar a otros

espacios del pueblo, con la problemática que supone la

seguridad vial y sobre todo los días de lluvia. No se dispone de

comedor y tampoco de gimnasio, por lo que no se pueden

realizar clases de psicomotricidad para los más pequeños, que

tienen que desplazarse a Selva. 

El 3 de febrero de 2015 se recoge por fin la construcción

del nuevo centro escolar en la memoria de necesidades de la

Dirección General de Planificación e Infraestructuras

Educativas, incluyendo la firma para la elaboración del

anteproyecto por parte del IBISEC. Sr. Conseller, ¿qué

medidas está llevando a cabo la Conselleria de Educación para

la construcción de la nueva escuela CEIP Ses Roques de

Caimari? Gracias.

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. Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Miri, des del moment en què vàrem entrar a la conselleria no

només hem tengut reunions amb l’Ajuntament de Caimari, amb

l’Ajuntament de Selva, i després amb el CEIP, amb els

directors, amb l’AMIPA, sinó que hem visitat el centre, hem

vist quina és la seva realitat, hem vist quins són els seus

problemes, i volem posar fil a l’agulla per tal de donar una

resposta a aquesta situació.

El que passa amb en aquest tema és que teòricament

l’Ajuntament de Selva, que en definitiva és legalment a qui

correspon, havia de donar-nos un solar per fer aquesta

construcció i ha resultat que aquest solar, de forma sorprenent

per a la Conselleria d’Educació, no reuneix les condicions per

poder construir aquest CEIP. Estam preocupats. La setmana

que ve el director general i l’IBISEC es reuniran una altra

vegada amb el batle de Selva, i de qualque manera, mentre no

es troba un solar per construir aquest centre, evidentment

cercarem les solucions intermèdies per donar una resposta a

aquesta situació que vostè ha descrit i que és realitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Sí, Sr. Conseller, efectivamente el

ayuntamiento posee dos terrenos que harían los 4.050 metros

cuadrados, pero es verdad que están fuera de la zona de

transición, y en principio el ayuntamiento ya está realizando las

normas subsidiarias municipales para que se puedan tramitar de

interés general estos terrenos. Entonces nosotros creemos que

la conselleria sí que puede hacer bastante para empezar a

construir ya próximamente, quizás el nuevo año, ya que

posiblemente el IBISEC podría trabajar a la par y en

coordinación con el ayuntamiento y el consell, y mientras unos

trabajan en las normas subsidiarias el IBISEC podría trabajar

ya en el proyecto escolar, y firmadas las normas por el consell,

por la Sra. Garrido, acto seguido ya se podría empezar a

construir el centro.

Por lo tanto creo que es una solución fácil, pedimos

únicamente trabajo en equipo, no se necesita dinero, y

preguntamos al Sr. Conseller si sería posible, si se ve capaz de

conseguir un trabajo coordinado y ágil entre las tres

instituciones, el IBISEC, el consell y el ayuntamiento, para que

de aquí a un año como mucho se empiece a construir el centro.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Nosaltres, Sra. Diputada, feim feina en equip. La conselleria

és un equip, feim feina amb l’Ajuntament de Selva,

continuarem fent feina, i si ens hem de reunir amb el Consell de

Mallorca ens reunim amb el Consell de Mallorca, perquè les

qüestions d’educació no és qüestió individual, és qüestió de fer

feina en equip. I el tema concret de la construcció del centre de

Selva, de Caimari concretament, és evident que ens posam tots
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a l’una o serà difícil. La conselleria està disposada, li vaig dir

que la setmana que ve ens reunim de bell nou amb el batle de

Selva per tal de trobar una solució estructural i una solució

conjuntural. 

Aquesta és la nostra resposta, perquè evidentment nosaltres

el que volem és la millora de les condicions per fer feina amb

dignitat i amb seguretat. Moltes gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 4912/16, presentada per

l'Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a pla de xoc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE 4912/16, relativa a pla de xoc, que

formula el diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Aquesta

pregunta hauria estat normalment dirigida al conseller Boned,

a qui desitj també, com és natural, una recuperació ràpida i

profitosa. La faig, per tant, en aquest moment als membres del

Govern, ja que no sé exactament qui me la contestarà.

El mes d’agost passat el conseller Boned anunciava un pla

de xoc contra l’intrusisme en el transport per carretera, un

problema que com sabem és especialment greu a Mallorca i a

Eivissa, sobretot. De llavors ençà no hem tengut coneixement

de cap aspecte d’aquest pla; com a molt hem tengut

coneixement de la celebració de qualque reunió entre Govern

i representants del sector. En canvi sí anam sabent que els casos

d’intrusisme augmenten a ca nostra i especialment en el camp

del transport; no és l’únic camp, però especialment en aquest.

Fa uns dies apreníem que ha aparegut a Balears una nova

plataforma digital de lloguer de cotxes entre particulars que,

segons sembla, no compleix amb les obligacions fiscals ni té

garantits els requisits de seguretat; és allò de la competència

deslleial o dels greuges comparatius, que ve a ser més o manco

el mateix.

Per altra part a Formentera, si ningú no hi posa remei,

aquests mesos de juliol i agost tornarem a tenir una flota de

cotxes de lloguer de baix cost que inundarà l’illa, lligada a una

multinacional, que la colAlapsarà i que planteja també

problemes amb el sector. I en els aeroports de Palma i Eivissa

tornaran a aparèixer els anomenats taxis pirata, un problema

creixent, com saben, especialment a Eivissa, on els intents de

regulació de moment no han prosperat. 

En síntesi, senyors del Govern, ara que s’acosta una nova

temporada turística o, de fet, que ja hi som de ple, a Ciutadans

ens agradaria saber quines mesures han pres en el marc del pla

de xoc anunciat el mes d’agost passat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez)

Gracias, presidenta. Sr. Pericay, compartimos su

preocupación por la competencia desleal que se puede generar

en muchos casos, y desde luego uno de los sectores principales

y uno de los sectores que más nos ocupa es el sector del

transporte. Nos preocupa por la triple afectación que tiene,

tiene una afectación clara y directa en primer lugar a las

empresas que cumplen, que se ven perjudicas claramente por

aquellas que lo hacen sin ajustarse a la norma establecida en

todas las normativas, tanto a la de transporte, como puede ser

en la fiscal, como puede ser en la laboral. Nos preocupa por los

usuarios que usan determinados servicios. Y nos preocupa en

tercer lugar también por los trabajadores y trabajadoras de

dichos sectores.

Es una reivindicación del sector que hagamos una actuación

decidida y contundente frente al intrusismo. Nos hemos reunido

con todos los sectores, la Dirección General de Transportes y

el conseller Boned se reunió con los distintos sectores y se está

haciendo de forma coordinada y de forma interdepartamental.

Al respecto hay que señalar que veníamos de que no existía un

plan global ni coordinado por el anterior ejecutivo, donde está

aquí presente el anterior conseller, que no se hizo de forma

coordinada ni global, no existía en todos los ámbitos, no se

hacía de forma correcta, ni adecuada, ni se coordinaban los

distintos departamentos que tenían al respecto. Se hizo algún

anuncio, pero no se ejecutó desde luego de forma clara y se lo

dice alguien que lo padeció y lo vio de forma directa, como uno

de los trabajadores e inspectores afectados, que vimos que no

se hizo como debía.

Por tanto, ahora sí se va a hacer, se está trabajando de forma

coordinada, se va a realizar. Y ya le puedo anunciar que será

presentado próximamente este plan interdepartamental de

forma coordinada con todas las administraciones para poder

hacer frente a esto, porque las políticas de dejar hacer, las

políticas liberales de crecer a cualquier precio traen estas

consecuencias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. Consejero, gracias por su respuesta. Yo celebro como es

natural que ustedes se hayan reunido con todas las instancias

con las que se han reunido. Celebro también que este problema

les preocupe. Pero estamos hablando de un anuncio de agosto

de 2015 y estamos prácticamente en abril de 2016, es decir, han

pasado nueve meses y es natural que uno espere obtener una

respuesta creo yo, un poco más concreta. 

Es decir, no sólo reuniones, no sólo proyectos, no sólo

anuncio de un plan, lo cual evidentemente no digo que no sea

positivo, pero también medidas, e incluso en algún caso

resultados, porque -insisto en lo que decía al principio- nos

encontramos en una situación en que lo que era un problema

hace cosa de un año, será un problema dentro de un mes, o ya

lo está siendo en este momento.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Compartimos su reflexión y le anunciaré distintas medidas

que se han hecho y que se están haciendo. La Dirección

General de Transporte ha liderado y ya se está reuniendo con

los distintos sectores. Van a participar distintas

administraciones públicas, la policía local, la Guardia Civil, los

consejos, los ayuntamientos implicados, la Dirección General

de Interior y la Dirección General de Trabajo. Es un programa

global, que mejorará las perspectivas y evitará el perjuicio a las

empresas que están cumpliendo. La semana que viene se

reunirá la comisión de instrusismo del Govern, donde se

empezarán a cerrar ya las medidas que se van a adoptar este

verano, este verano estará en marcha el programa y a raíz de

esa comisión que se realizará la semana que viene, después ya

se presentará de forma global ese plan de intrusismo, que

tendrá como objetivos la intensificación de las campañas,

mejoras técnicas y dotaciones técnicas para detectar los

principales puntos, como pueden ser los aeropuertos, una

coordinación más eficaz entre todas las administraciones

porque estará liderada por una dirección general y actuaciones

conjuntas con protocolos...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.14) Pregunta RGE núm. 4052/16, rectificada

mitjançant l'escrit RGE núm. 4087/16, ajornada a la sessió

anterior, presentada per l'Hble. Diputat Sr. Jaume Font i

Barceló, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES BALEARS, relativa a publicació de les

despeses del Govern.

Catorzena pregunta, RGE núm. 4052/16,...

(Remor de veus)

Silenci per favor! Silenci!

... rectificada mitjançant l’escrit RGE núm. 4087/16 i que

fou ajornada en la sessió anterior, relativa a publicació de les

despeses del Govern que formula el diputat Sr. Jaume Font i

Barceló del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Molt bon dia. Intentaré parlar fort perquè els diputats parlen

fluix i em costa entendre-los després d’una hora de sessió.

Avui és, en castellà, el cumpleaños de la llei que es va

aprovar el 31 de març de 2011, de bon govern, de bona

administració i del bon govern de les Illes Balears. Hi ha hagut

tota una legislatura d’un govern anterior i a la vegada ara ja

duim vuit mesos llargs d’un altre govern. Hem fet una llei o

varen fer una llei, jo ja no hi era, ja havia fugit del PP feia dos

mesos...

(Algunes rialles)

I resulta que ni el PP la passada legislatura, ni ara fins

aquest moment el Govern del pacte, estan complint amb aquella

llei, ni varen complir. Per això li demanam, presidenta, vostè

que s’ha erigit un poc en la capdavantera de la transparència,

que no tenc cap dubte que vostè vol que sigui així -no en tenc

cap dubte, eh?-, pensen publicar les despeses a què aquesta llei

va obligar la passada legislatura i no es va fer i obliga aquesta

legislatura i tampoc no s’ha fet?

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):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Font, per

aquesta pregunta, perquè és un objectiu important del nostre

govern, de fet a la conformació del meu govern vàrem creure

necessària la creació d’una conselleria de Transparència i

Cultura, amb una direcció general específica, perquè entenem

que vivim un temps en què els ciutadans exigeixen moltíssim

de les administracions i que evidentment la transparència, la

rendició de comptes, l’explicació d’on va cada euro públic ha

d’estar a l’ordre del dia de qualsevol govern.

Vostè explicava bé que avui fa cinc anys d’aquella

aprovació de la Llei de bon govern, que va ser el darrer pacte

de progrés, presidit pel Sr. Francesc Antich, el que va tirar

endavant aquella iniciativa legislativa, que durant quatre anys

efectivament ha estat aparcada pel Govern del Sr. Bauzá i que

difícilment es va complir, perquè ni tan sols se va fer el

reglament de desenvolupament de la pròpia Llei de bon govern.

A què obliga quant a les despeses que vostè em demana?

Que cada mig any es publiquin les despeses superiors als 500

euros. Miri, el nostre govern té intenció de publicar les

despeses majors de 500 euros dels consellers, però anirem més

enllà, publicarem les menors de 500 euros i en un curt termini,

també les dels directors generals i els secretaris generals.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

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

Presidenta del Govern, com m’ha dit el meu company Pep

Melià, ja és ben hora, comenci, comenci, comenci. I diríem

alguna cosa més, a una proposició no de llei que va presentar

Ciutadans en comissió, a una esmena que va fer El Pi a aquesta

proposició no de llei, es va acordar no tan sols les despeses -jo
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no sé com us hi vaig dur a tots, però us hi vaig dur a tots i tots

hi vàreu votar a favor, tots els partits varen votar a favor-, sinó

que totes les despeses, tant de conselleries, com d’empreses

públiques, fossin d’1 euro, s’havien de publicar cada quatre

mesos. A part de la Llei de bon govern, hi ha aquesta

proposició no de llei.

El mes de gener va fer els quatre mesos, ho dic perquè jo no

vénc aquí amb preguntes que siguin d’El Pi únicament i

exclusivament, són preguntes que tots els partits hem votat a

favor a proposta d’El Pi en aquest cas, gràcies a una proposició

no de llei de Ciutadans.

Estaria molt bé com més aviat millor, com molt bé ha dit el

Sr. Melià, comencem. Comenci, Sra. Presidenta.

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. Gràcies, Sr. Font. Efectivament,

vostè té raó, hi ha una llei aprovada i du un cert retard i jo li

explicaré per què du aquest retard. Durant quatre anys hi ha

hagut un immobilisme absolut en tots els temes de

transparència, al contrari, s’utilitzava l’administració pública

per amagar als ciutadans tot allò que es feia, era impossible...

(Remor de veus)

...per part de qualsevol ciutadà i era impossible per part dels

grups parlamentaris accedir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor! Silenci!

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Veig que als diputats del PP la primavera la sangre les

altera, o alguna cosa més.

Doncs deia que fins i tot s’utilitzava el Govern per tapar la

informació als diputats i diputades d’aquesta cambra. Per tant,

els mecanismes informàtics per poder fer possible tot això de

forma molt ràpida no estaven actualitzats i s’ha fet feina durant

aquests mesos intensament, li ho puc assegurar, des de la

Direcció General de Transparència. 

En poques setmanes crec que ho tendrem solucionat i

podrem tenir les despeses publicades. Però anirem més enllà,

volem fer un codi ètic que serà la primera vegada que el tengui

un govern, aprovat per Consell de Govern i, per tant, sigui

públic i notori. Volem anar més enllà amb la Llei de bon

govern i estam preparant una Llei de transparència que vagi una

mica més enllà d’aquella Llei de bon govern i poder complir

amb els desitjos i els anhels dels ciutadans, de saber on va cada

euro públic. I aquest divendres el Consell de Govern aprovarà

la Llei de l’oficina anticorrupció.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 4082/16, ajornada a la sessió

anterior, presentada per l'Hble. Diputada Sra. Laura

Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a auditoria del deute.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta RGE núm. 4082/16, ajornada de la

sessió anterior, relativa a auditoria del deute que formula la Sra.

Laura Camargo i Fernández del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears. Té la paraula la diputada Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Sra. Armengol,

aquesta pregunta no és nova ni per a vostè ni per a mi, perquè

de fet des del nostre grup parlamentari ja se l’han feta diverses

vegades, i és perquè és una qüestió que ens preocupa

veritablement i que vam posar damunt la taula des del primer

moment en què vàrem començar a negociar els acords pel

canvi, i és la qüestió de l’auditoria del deute i quan podrà la

ciutadania, que té totalment el dret a saber com s’han pogut

acumular 9.000 milions d’euros de deute. I la darrera vegada

que vam fer aquesta pregunta se la vaig fer jo mateixa a finals

del mes d’octubre de l’any passat. 

Aquesta auditoria hauria d’anar lligada en un principi, com

vam parlar durant les negociacions dels acords pel canvi, a

l’Oficina anticorrupció, però també, com el Sr. Jarabo l’altre

dia va demanar al Sr. Pons, aquesta oficina anticorrupció també

s’ha endarrerit i no sabem exactament en quina data es posarà

en marxa i es posarà en funcionament. També tenim el dubte de

si precisament aquesta oficina serà el millor espai per ficar-hi

a dins l’auditoria ciutadana del deute, perquè potser sigui com

ficar un elefant a una habitació molt petita i que quedi sense

espai per assumir totes les altres tasques que haurà d’encetar

aquesta oficina anticorrupció que tan important és.

L’altre dia a més a més vam conèixer, mitjançant l’informe

de la Fundació Impulsa, que seguim en una situació de ser una

de les regions d’Europa amb major risc de pobresa, i amb

aquest deute que és creixent, d’aquesta situació no ens en

sortirem fàcilment. Avui hem berenat amb aquesta notícia que

Montoro vindrà a estrènyer-nos els perns, segurament més,

perquè el dèficit s’ha disparat. 

Amb tota aquesta situació nosaltres demanem que es posi en

marxa el més aviat possible una comissió per tal d’encetar

aquesta necessària auditoria del deute, i per tant tornem una

vegada més a demanar quan es posarà en marxa l’auditoria del

deute públic de la nostra comunitat autònoma. Moltes gràcies.

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. Gràcies, Sra. Camargo.

Efectivament aquest no és un tema nou, vostè ja ho va

preguntar el mes d’octubre, i de fet va ser un dels temes que

vàrem tractar durant la negociació, i al final amb l’assumpció

dels acords pel canvi. Aquest govern, com explicava abans al

Sr. Jaume Font, té molt clara la necessitat que tenen els

ciutadans de saber i la responsabilitat que tenim com a govern

de donar la informació sobre on es deriva cada un dels euros

públics que es gestionen, i evidentment hi ha una part important

sobre la qual el seu partit política ha fet un esment important

que és tota la part del deute públic, i efectivament som

conscients que aquest govern ha assumit un deute públic

enorme que jo ja vaig explicar públicament. Crec que aquest

govern ha estat absolutament transparent, no hem amagat cap

xifra, ans al contrari, hem explicat des del minut u que vàrem

trobar un deute superior als 8.900 milions d’euros i així vàrem

donar comptes en seu parlamentària, i avui mateix tendrem una

compareixença sobre el dèficit on podrem aprofundir una mica

més sobre com estan els comptes públics.

Però el que vostè em demana i el que havíem acordat era

com podria qualsevol ciutadà optar a la informació sobre el

deute públic. Tenim una sèrie de normatives que així ho fan

possible. En aquest moment la Llei de transparència estatal

dóna el dret a qualsevol ciutadà a tenir qualsevol informació

del Govern de les Illes Balears, i per tant nosaltres com a

govern tenim l’obligació de donar aquesta informació. Això és

per normativa estatal, i en aquest moment estam treballant que

si el Govern falla i no dóna la informació, com podem garantir

la informació del ciutadà, que no estava previst per part de

l’anterior govern del Sr. Bauzá.

Explicava abans que tenim la intenció de fer una llei de

transparència que superi la Llei de bon govern, i aquí tenim un

element en què podrem discutir si és l’àmbit per poder fer

possible aquesta auditoria del deute públic d’una forma

ciutadana, o tenim l’element de la Llei anticorrupció que, com

li explicava, aprovam aquest divendres a Consell de Govern i

després entrarà via parlamentària, on vostès també podran fer

les esmenes pertinents per si veuen la fórmula oportuna de fer

aquest seguiment de l’auditoria ciutadana. Com vostè coneix

prou bé, a les comissions de seguiment del pacte que tenim

cada setmana, en fa dues que vàrem acordar amb vostès que

faríem una comissió específica de com trobam la fórmula més

adient per poder fer aquesta auditoria ciutadana, perquè n’hem

parlat molt però no és tan fàcil poder-ho fer possible amb els

elements que té el mateix Govern de les Illes Balears.

Per tant el nostre compromís és molt clar, volem tirar

endavant la possibilitat d’aquesta auditoria ciutadana, i

discutirem amb vostès quina és la forma més possible. Les

eines normatives estan a l’abast de tots els grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, el cas és que en aquesta

pregunta que vaig fer jo mateixa l’octubre es deia que durant el

primer trimestre es posaria en marxa l’oficina anticorrupció i

per tant l’auditoria del deute podria començar a hores d’ara.

Sabem que no serà així i per això manifestam un altre pic la

nostra preocupació. 

També tenim preocupació per la transparència, per

descomptat, però l’auditoria del deute és un tema independent

de la transparència; pensam que és també un exercici de

transparència, però és un exercici de responsabilitat política i

social amb tota la gent que està esperant saber exactament com

s’han generat aquests 9.000 milions de deute, que segurament

es dispararan per a l’any que ve per tot el que estam veient, per

l’augment del dèficit i també per altres despeses...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

...que s’han incrementat modificant el pressupost d’enguany.

Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

I.16) Pregunta RGE núm. 4075/16, ajornada a la sessió

anterior, presentada per l'Hble. Diputada Sra. Margarita

Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

política de promoció turística que du a terme el seu govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE 4075/16, ajornada de la sessió

anterior, relativa a política de promoció turística que du a terme

el seu govern, que formula la diputada Sra. Margarita Prohens

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

diputada Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

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

nostra principal indústria és el sector turístic és una obvietat

que tots hauríem de tenir clara. Que el 2011 aquesta comunitat

perdia turistes any rere any, i que ara es fan xifres històriques,

no només en nombre de turistes sinó en despesa i fins i tot en

allargament de temporada turística, també són dades que poden

comprovar. Que vostès sempre pregonen un canvi de model

econòmic i no hi fan cap endavant, més bé aquests darrers

mesos hem vist passes enrere, també és un fet inqüestionable.

Però tornant al sector turístic, com valora la tasca de

promoció turística que fa el seu govern?

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. Gràcies, Sra. Prohens, per parlar

d’un tema que és cabdal en aquesta comunitat autònoma. Sens

dubte el turisme és el motor econòmic d’aquestes illes, i vostè

em demana exactament per la competència en promoció

turística i com l’està gestionant el Govern de les Illes Balears,

en aquest cas el vicepresident i conseller de Turisme del meu

govern. Jo li vull dir que l’està gestionant molt bé, i de fet les

xifres així ho demostren.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, creu

vostè que és gestionar molt bé que la primera autoritat de les

Illes Balears, que és vostè, no fos a la fira més important

turística del nostre país, Fitur, el dia de les Illes Balears? És

vostè també la presidenta de la Conselleria de Turisme, o

només quan li deixa el seu vicepresident? 

(Remor de veus)

Se’n va haver d’anar vostè de Fitur per la mala relació amb

el sector turístic allà present?, per no escoltar les crítiques que

feien a la seva política turística? 

Creu vostè que és normal anar a una roda de premsa a Fitur

i en lloc d’aprofitar per vendre el nostre producte, per vendre

la nostra destinació, parlar de pobresa energètica i de famílies

que no arriben a final de mes? És una realitat, però creu que

això s’ha de parlar a Fitur? Creu normal anar a l’ITB de Berlín,

el nostre principal mercat emissor, i dir que aquest estiu es

desbordaran les infraestructures?, que tendrem problemes en la

distribució i el sanejament d’aigües? El mateix dia precisament

el ministeri havia desmentit el seu conseller, i li havia dit que

les depuradores eren cosa seva i que aquest no havia manifestat

cap queixa davant la ministra del sistema de xarxa d’aigües.

Sra. Armengol, quina imatge vol mostrar de les nostres illes

a l’exterior? Quina està mostrant ho tenim clar, el que no sabem

és si ho fa conscientment, inconscientment o senzillament

perquè no sap el que fa. Ja ha quedat clar, amb el téntol a la

Llei turística i amb el xou que han muntant amb Podemos amb

l’aprovació de l’ecotaxa, que no tenen clar quin model turístic

volen per a aquesta comunitat autònoma; el que no sabíem

tampoc és que no tenguessin clar quina imatge volen projectar.

Sra. Armengol, solucioni els problemes que comporta governar

una comunitat autònoma, gestioni amb els pros i els contres que

suposa ser la presidenta del Govern, però quan vagi a fires

promocionals faci el favor de promocionar la nostra destinació;

si no deixi-ho al seu vicepresident i vostè millor quedi aquí.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Entenc que la situació que té el

Partit Popular... 

(Rialles de la intervinent)

 ...la trastorna una mica, Sra. Prohens, i les seves oposicions

són absolutament uns arguments absolutament flacs i falsos de

contingut.

A veure, vegem si podem enviar un missatge que és

important per a aquesta comunitat autònoma. El turisme, li deia

jo, és el motor econòmic de les nostres illes. Quin és l’objectiu

d’aquest govern?, allargar temporada turística; per què?, perquè

això resulta molt millor per al treball, per al mercat laboral, per

a la cohesió social, per a la ciutadania en termes generals. Per

tant què estam promocionant des del nostre govern?; tots

aquells productes turístics que ens permetran allargar

temporada turística, i estam promocionant -i potser hauria

d’escoltar millor les rodes de premsa que feim el Sr. Barceló i

jo mateixa, perquè entendria molt millor l’objectiu final- estam

promocionant tot el turisme esportiu, el turisme gastronòmic,

el turisme cultural, el turisme patrimonial... Efectivament ja no

anam, com feien vostès, a les fires amb les fotos del sol i platja

perquè aquest és un mercat que ens ve tot sol, sinó que estam

intentant promocionar altres mercats que són els que ens

permetran tenir...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...allargar temporada turística, i per tant tenir una qualitat de

vida molt més àmplia per a tots els ciutadans. Nosaltres pensam

en tots els ciutadans que viuen a la nostra comunitat autònoma.

El Govern de les Illes Balears està participant a 31 fires,

entre nacionals i internacionals, amb productes molt específics

que són, com li deia, els que volem promocionar. A la vegada

estam amb la modificació de la Llei general turística, estam fent

un pla d’inspecció turística que no existia en aquesta comunitat

autònoma, i estam explicant el que volem vendre de les Illes

Balears. 

El problema sap quin és, Sra. Prohens?, que a la fira aquesta

de Fitur que vostè m’anomena va venir el Govern d’Espanya a

criticar les polítiques del Govern de les Illes Balears i això és

molt poc adequat per poder promocionar el turisme a la nostra

comunitat autònoma. Per tant els sermons els hauria de fer, si

l’escolten, al Sr. Rajoy, seria molt més interessant que no que

me’ls fes a mi.

(Alguns aplaudiments)

Però li deia que les xifres ens acompanyes, i les xifres

d’allargar temporada turística estan acompanyant la feina que

fa el Govern. El gener i el febrer d’enguany hem augmentat un
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17,2% la visita de turistes a les Illes Balears. Crec que, Sra.

Prohens, les xifres canten per si soles. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 4922/16, presentada per

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

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a sostre de turisme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE 4922/16, relativa a sostre de

turisme, que formula el Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Té la paraula el diputat Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

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

Presidenta del Govern, la setmana passada vàrem aprovar

l’impost turístic, amb bastant oposició per part de la gerent de

la Federació Hotelera de Mallorca. Passam pàgina i ens trobam

un nou punt, que és que el Govern vol establir un nombre de

places turístiques. Bé, el Sr. Vicepresident va obrir el debat al

Catorzè fòrum de la Cadena SER el passat 7 de març. Va dir

que s’està fent un estudi per determinar l’impacte del nombre

de visitants i establir un sostre de visitants, i que es faria via

modificació de la Llei turística. A més hi ha un document de la

Federació Hotelera entregat al Govern durant Fitur -que, mira

per on, ara fan feina junt- en què es demana arribar a un acord

en qualitat turística.

Per això li demanam: podria confirmar si a finals d’any

s’establirà un sostre turístic en aquesta terra? És una prioritat

per a vostè aquest tema? 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. Gràcies, Sr. Font, gràcies per la

pregunta, perquè crec que és bo que parlem, com fèiem amb la

Sra. Prohens, de la qüestió turística, que és el motor de

creixement de la nostra economia i que sens dubte és una de les

qüestions que més preocupen i ocupen al meu govern. El nostre

objectiu, i ho he explicat abans, és allargar temporada turística.

Per tant em diu si sobren turistes; no, però els hem de repartir

durant tot l’any, aquest és l’objectiu que té el Govern que jo

tenc l’honor de presidir.

El vicepresident i conseller de Turisme ha explicat

públicament que també és una necessitat real que hem

d’afrontar. Va explicar públicament que hi ha una qüestió que

és evident, que és que tenim molt acumulats els turistes en una

franja de l’any molt breu, i la petjada turística crea alguns

problemes sobre recursos naturals; sobre l’ocupació de l’espai,

que és fràgil perquè som unes illes; sobre el mercat laboral, que

això lleva molta cohesió social si tu només pots fer feina dos,

tres, quatre mesos d’una forma molt intensiva i tens uns mesos

a l’any sense cap tipus de treball; i el que estàvem explicant és

l’històric ja del decret Cladera, on hi havia una regulació del

nombre de places i que per tant és un debat que tenim obert i

que haurem d’obrir i seguir treballant dins la Llei general

turística. 

Però la nostra posició és molt clara: el nostre objectiu,

allargar temporada turística; el nostre objectiu és tenir més

turisme de més qualitat durant tot l’any, i sobretot anar a

promocionar els productes turístics que ens permetin aquest

turista durant tot l’any i que sigui de més qualitat per a les

nostres illes. Alhora treballam en la Llei general turística, que

ja hem obert les taules de negociació amb tots els grups

parlamentaris per afrontar un dels debats que són clars, el que

vostè plantejava, però també per afrontar-ne alguns que també

ens ocupen molt al Govern de les Illes Balears, que és tot el que

fa referència a l’allotjament de vacances, que té una

importància cabdal a la nostra comunitat autònoma, i tot el que

fa referència al tot inclòs, que és un producte que també hem

d’examinar crec que conjuntament i prendre decisions

conjuntes, i m’agradaria que fossin per ampli acord

parlamentari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

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

Presidenta del Govern, d’aquesta resposta que m’ha dat

primera, en tota la primera part estic d’acord amb vostè, en allò

que fa referència a qualitat i a allargar. 

En allò darrer és on ha tocat el bessó, és a dir, no passem

l’arada davant el bou, no limitem el nombre d’estades si no

tenim clares primer les dues qüestions que ha tocat al final. Dia

23 de febrer, a una proposta d’El Pi, tots vostès votaven a favor

que es regulàs el tot inclòs; la setmana passada varen aprovar

una esmena d’El Pi a l’impost turístic, que en cinc mesos

estigui feta la Llei de lloguers turístics. Abans de plantejar-nos

sostres regulem el que tenim, i quan sabrem el que tenim

podrem dir el que volem, però si no tenim regulat el que tenim,

que ho tenim de forma alAlegal o ilAlegal, és impossible fixar un

sostre. Per això dic que no passem l’arada davant el bou.

Repetesc: d’acord en la seva primera part, allargament de

temporada turística, turisme de qualitat, mirem ofertes

alternatives que puguin fer contents els nostres turistes per

venir aquí en temporada baixa; però el que tenim pendent és

regular el més aviat millor el tot inclòs i el lloguer turístic. A

partir que tenguem regulat això i tothom ho sàpiga, a la societat

balear li serà molt més fàcil de veure si hi ha d’haver un sostre

o no sostre en els mesos de juliol, agost, setembre, o juny,

juliol, agost, setembre, però posem en valor el que tenim, en el

que hem fracassat tots els darrers 25 anys: que tenim una oferta

que no tenim regulada.

Moltes gràcies.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604922


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 31 / 31 de març de 2016 1723

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Font. Efectivament, és

el que està fent, és el que està treballant el Govern. El conseller

de Turisme està prioritzant en aquest moment el debat sobre el

tot inclòs i sobre la regulació del lloguer de vacances. És cert

que és un debat que s’hauria d’haver afrontat la passada

legislatura amb els canvis de la Llei general turística, que varen

deixar una situació molt caòtica en què hi ha molts de ciutadans

que no saben segur si és legal o no el lloguer de vacances que

estan fent en aquesta comunitat autònoma, i sabem que això

crea problemes de seguretat jurídica i crea problemes

d’incertesa a moltíssims ciutadans d’aquesta comunitat

autònoma.

Per tant som conscients que hem d’anar a regular el lloguer

de vacances, en aquest moment tenim una situació del

plurifamiliar que és bastant caòtica, no només a les Illes

Balears sinó en termes generals, i per tant necessita una

regulació; el tot inclòs; i evidentment en aquest debat de la Llei

general turística és on ens plantejarem..., quan hem parlat de

sostre el vicepresident mai no ha parlat de turistes sinó de

places.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Moltíssimes gràcies. He acabat.

I.18) Pregunta RGE núm. 4935/16, presentada per

l'Hble. Diputada Sra. M argarita Prohens i Rigo, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a compliment dels mandats

parlamentaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE 4935/16, relativa a compliment

dels mandats parlamentaris, que formula la Sra. Margarita

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

la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, el

Govern estarà controlat pel Parlament. La democràcia no és

tenir diputats que vénen aquí cada dimarts, s’asseuen i diuen el

que un vol sentir. Aquest parlament ha d’esdevenir la casa del

poble, perquè nosaltres som representants dels ciutadans i això

no ho hem d’oblidar mai. 

“Nosaltres valoram el paper del Parlament, el que no passa

amb els governs de majoria absoluta”. Això ho deia vostè fa

només nou mesos, o el seu conseller de Presidència fa només

uns dies, i vostè ens donava lliçons de democràcia, “radicalitat

democràtica”, va arribar a dir. Creu Sra. Presidenta que només

nou mesos després el seu govern està complint els mandats

d’aquest parlament?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Prohens, per una

pregunta que em permet explicar-li que hi ha hagut un canvi

radical entre el Parlament de les Illes Balears actual i el que

vivíem a la passada legislatura, on entre les formes, la

democràcia, la forma de tractar del Govern els grups

parlamentaris, és absolutament diferent. 

Què està fent aquest govern? Compleix els acords

programàtics que ha signat i que per tant li han permès

conformar aquest govern, els anomenats acords pel canvi, i

evidentment compleix les aprovacions del Parlament de les

Illes Balears, i estam tramitant legislació, estam tramitant

iniciativa que s’està fent des del debat, i el diàleg i els acords

quan els grups parlamentaris hi volen participar. El seu

desgraciadament hi ha participat poc. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Té raó, Sra. Armengol. Un canvi radical sí que hem viscut

en aquest parlament. Miri, Sra. Armengol, democràcia és fer el

que decideix la majoria d’aquest parlament, encara que a vostè

no li agradi. Dia 29 de setembre es va aprovar una moció que

sis mesos després continua sense complir. Ha cessat ja el Sr.

Fuster per un cas de nepotisme, com li va manar aquest

parlament? Ha actualitzat ja el portal de transparència de

manera detallada amb el nombre d’alts càrrecs i les seves

remuneracions de govern i sector públic?

Sra. Presidenta, no s’hi esforci, aquesta Conselleria seva de

Transparència no passa ni la prueba del algodón de la

transparència. Pensa acomplir algun mandat d’aquest parlament

que representa la majoria dels ciutadans de les Balears? Pensa

dir al Sr. Conseller d’Agricultura i Medi Ambient que

comparegui per explicar el tema de la depuradora de Santa

Eulàlia, que fa set mesos que li venim demanant? Ha tengut

temps amb set mesos ja de preparar la compareixença?

O pensa fer comparèixer el Defensor del Menor pels casos

de vulneració de drets dels menor en l’àmbit de l’educació que

es produeixen?

Sra. Armengol, vostè no és paladí de res, com deia el Sr.

Font, vostè i les seves paraules són només un bluf, el Govern de

la gent que governa d’esquenes a la gent, d’esquenes a aquest
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parlament que representa la gent. No deixi, Sra. Armengol, que

la supèrbia l’hi impedeixi veure la realitat i doni compliment al

que li demana aquesta cambra, o ens digui, sincerament, si cal

que continuem venint aquí cada dimarts perquè vostè continuï

fent el que vol.

Deixi, governi amb democràcia, Sra. Armengol, i deixi la

radicalitat per als seus socis de govern i els seus models d’altres

governs tan poc democràtics i tan radicals. Si no ho fa, Sra.

Armengol, s’acabarà assemblant tant als seus socis que els

acabarem confonent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Prohens, du l’oposició a uns

nivells que són realment escandalosos, que vostè em vengui

aquí, avui, a dir-me que el Parlament no actua de forma

democràtica i que les decisions que pren el Parlament, jo, com

a govern, les he de canviar, em sembla que no ha entès res del

que funciona en democràcia.

(Remor de veus)

Sí, Sra. Prohens, sí, Sra. Prohens, no ho ha entès com

funciona i nosaltres com funcionam, el meu govern no imposa

res al Parlament, cosa que succeïa a la passada legislatura, on,

per a vostès, per al Sr. Bauzá, el Parlament era una conselleria

més del seu govern i actuava al dictat de les ordres de la

portaveu, que enviava whatsApps a la presidenta del Parlament.

Sra. Prohens, ens hem de recordar de tot.

Aquest parlament ha canviat, efectivament, els grups que

donen suport al Govern ja no fan preguntes d’autobombo, el

protagonisme el tenen vostès, desgraciadament vostès l’empren

molt malament el protagonisme que té cada dimarts, però la

realitat és aquesta, té tota la potestat per fer l’oposició que vol

al Govern, per fer el control, per demanar informació, que se li

dóna tota.

I vostè em ve a dir aquí que nosaltres no acomplim els

mandats parlamentaris. Miri, Sra. Prohens, jo ara compareixeré

d’aquí una estoneta per explicar el dèficit, a petició del Grup

Popular, sap quantes vegades li vaig demanar al Sr. Bauzá que

comparegués? Vint-i-set. Sap quantes en va comparèixer? Zero

vegades.

(Alguns aplaudiments)

Aquesta era la forma d’emprar el Parlament de les Illes

Balears. Jo compareixeré per explicar el dèficit públic de l’any

2015, quan compareixerà el Sr. Rajoy en el Congrés dels

Diputats, quan donarà explicacions? Mai, Sra. Prohens. Per

tant, no em vengui amb aquestes històries, aquest govern

acompleix els acords pactats, acompleix els acords

parlamentaris, fa la feina que li pertoca...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., dóna la cara davant els ciutadans. Sap quantes vegades

varen incomplir mandats parlamentaris vostès, que tenien

majoria absoluta? Quaranta, Sra. Prohens, quaranta, per tant

reflexioni i faci penitència.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II. InterpelAlació RGE núm. 355/16, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a política de

transparència i objectivitat a l’Ens Públic de Radiotelevisió

de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

InterpelAlació RGE núm. 355/16, presentada... -silenci, per

favor-, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a

política de transparència i objectivitat a l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears. Té la paraula la Sra.

Antònia Perelló, del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, veig que no li fa

moltes ganes o no li fa molta ilAlusió que li demanem sobre la

gestió del seu departament, però bé, la meva feina és demanar

i la seva és contestar.

Sra. Camps, vostè és la consellera de la Transparència i de

la Participació, encara que a hores d’ara, em sap greu haver-ho

de dir, no sapiguem molt bé en què es tradueix això i què fa el

seu departament, malgrat cada cop que intervé apelAla a elles de

forma vehement, però les respostes que avui mateix ha donat a

aquest plenari són bona mostra del que dic. Ara bé, la present

interpelAlació no té per objecte la seva gestió al front del seu

departament, almanco no avui, sinó que es centra en un concret

àmbit d’aquest, com és l’Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears.

Vostè va dir, en el Ple de dia 22 de desembre passat, que

amb el nomenament del nou director general de l’ens les

diferències eren notables i visibles, fins i tot des dels primers

dies, fins i tot es va permetre fer afirmacions no massa

encertades quan, per comparació amb la gestió passada, digué

que vostès, i la cit literalment, “estaven a la banda dels

professionals, dels que integren, dels que donen veu a les

minories, dels que, en definitiva, treballen per a tota la

ciutadania i no només per enriquir els seus amics”. Els fets,

però, desvirtuen moltes vegades les paraules i el seu cas no és

una excepció.

Per començar, a vostès, el grup majoritari d’aquesta

cambra, i els ciutadans que representen, ni els importa ni el

respecten, i bona prova d’això va ser la seva decisió d’excloure

el seu parer en l’elecció del director general de l’ens. No
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recordaré aquí, per una qüestió de temps, el lamentable episodi,

però sí li reiteraré que no va ser precisament un exercici de

participació, ni tampoc de pluralisme, o senzillament d’actuar

democràtic, i voldria saber, Sra. Consellera, si la ciutadania a

la qual representa aquest grup parlamentari forma part de la

ciutadania per a la qual vostès diuen treballar.

Tampoc no sembla que determinats colAlectius els importin

massa, vist el desafortunat episodi relatiu a la retransmissió de

la missa des de la Seu a través d’IB3 i al qual ja ens hem referit

i vostè ha contestat, i li he de dir que m’ha sorprès molt la seva

resposta, com si l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears fos autònom i totalment deslligat de la seva conselleria,

vostè, Sra. Consellera, és la titular del departament al qual

s’adscriu l’ens i, com a mínim, ha de donar resposta a les

preguntes que es facin en relació amb la seva gestió, cosa que

no ha fet.

Sra. Consellera, en aquell plenari que ara també li he

recordat, va dir coses com que a poc a poc els mitjans públics

aniran fent allò que des del primer dia de la legislatura els estic

dient, acompliran la llei, com si fos una opció, o com si abans

no hagués estat així. Però miri per on, els fets novament ens

duen a un escenari ben diferent, vostès són els que han canviat

la llei perquè la contractació de l’ens públic no sigui ni

transparent ni participativa i, sense immutar-se, han previst que

es pot prescindir dels principis de publicitat i concurrència,

sempre que el compliment de la missió de l’ens sigui

incompatible amb aquests principis. No faré comentaris

jurídics, perquè evidentment no és aquesta la seu, però m’haurà

de reconèixer que fins i tot la redacció va ser desafortunada i

em costa quina missió pot ser aquesta com per justificar, segons

vostès, que es pugui contractar amb nocturnitat i sense dir-ho

a ningú, que és més o manco el que ara preveuen.

Estaria bé saber, Sra. Consellera, què han fet per reconduir

aquesta errònia decisió.

I llavors hi ha el fet que el director general de l’ens no

atengui el mandat que deriva de l’article 21 de la llei, el qual

exigeix que les funcions del càrrec s’exerceixin de forma

permanent i exclusiva, cosa que no succeeix i que vostè no

només sap, sinó que, a més a més, li sembla perfecte. Amb això

no volem posar en entredit la vàlua professional del director

general de l’ens, però entenem que des del seu nomenament ja

no pot exercir més com a director general i no com a periodista,

i no es tracta ja de l’exemple puntual de la seva participació o

seguiment en el ja conegut cas Nóos, de la seva intervenció a

distints mitjans de comunicació, que tot s’ha de dir, a dia d’avui

encara no hem aclarit si va intervenir perquè ja ho tenia

aparaulat abans del seu nomenament o perquè intervenia com

a director general i a fi de donar projecció a l’ens. El que sí

tenim clar és que continua fent aquesta tasca de periodista, que

no ha abandonat, per delectació seva, a més, com s’encarrega

vostè de reconèixer també públicament; en són exemples els

seus articles a El País, on l’article d’opinió publicat el passat

3 de març, en què el Sr. Manresa signa, llisa i simplement, com

a periodista. Per tant, no es tracta només d’acomplir la llei, Sra.

Consellera, sinó també d’una qüestió d’estètica o, si vol, de

transparència, i evitar qualsevol ombra de dubta sobre la

utilització d’un mitjà públic com a plataforma per a la projecció

professional d’una persona.

Sra. Consellera, si és cert el que defensa, i l’ens públic ha

de ser un mitjà objectiu, plural i transparent, no es pot permetre

que qui ostenta la seva màxima representació dugui a terme

actuacions que poden posar en entredit aquesta objectivitat i

imparcialitat. Li recordaré només alguns exemples, com ara la

presència a la gala de la nit de la cultura, organitzada per

l’Obra Cultural Balear, del director general, o la més recent

presa de posició a les xarxes socials en relació amb el debat

suscitat entorn de l’esbucament o no del monument de Sa

Faixina. No sembla molt correcte que es vulgui presentar el

mitjà com a plural, perquè dóna cabuda a totes les opinions i

opcions, i llavors el seu director general a les xarxes defensi o

n’encoratgi només una d’aquestes. O li sembla això justificable,

Sra. Consellera?

Finalment, ja és públic i notori que aquest govern no es

troba a l’alçada de les seves promeses quant a transparència,

ahir mateix, i s’ha dit aquí ja en aquest plenari avui, algun mitjà

de comunicació es feia ressò d’això i desgranava alguns

exemples, que ja hem dit també, manca de publicació de les

retribucions dels alts càrrecs, de les dades d’execució del

pressupost actualitzades, contractació, despeses de

representació, entre d’altres.

El mateix es pot dir de l’ens públic d’IB3, on n’hi ha prou

a visitar la seva web per comprovar que el portal de

transparència ni és fàcil de localitzar ni els seus continguts

aporten gaire informació, molt manco total transparència sobre

procediments públics, com ara la selecció de nou personal o la

contractació que pugui dur a terme l’ens. Actualment, aquesta

informació apareix molt discretament a la pestanya tauler

d’anuncis, on únicament es troben penjades les bases per a la

selecció dels caps d’esports o dels delegats de Menorca i

Eivissa i la resolució de la convocatòria per seleccionar

projectes amb règim de coproducció, res més, res més en el

portal de transparència de l’ens.

Pel que fa a la selecció de personal directiu professional, la

llei, com bé sap vostè, exigeix que ha d’atendre els principis de

mèrit, capacitat i idoneïtat i s’ha de fer mitjançant procediments

que garanteixin la publicitat i la concurrència. Deixarem de

banda el fet que en aquestes convocatòries s’hagi equiparat

experiència a titulació i que tampoc no s’hagi pogut esperar la

nova llei que s’aprova avui i el català sigui un mèrit i no un

requisit, donaria per a un altre debat i no tenim temps. Però sí

que els demanam per què al portal de transparència de l’ens no

hi és tot el que fa referència a la selecció d’aquest personal i

sobretot per què es desconeixen, entre d’altres coses, el barem

de mèrits i els concrets criteris de valoració a aplicar a l’hora

de seleccionar aquest personal.

El director de l’ens va reconèixer a la compareixença del

dia 17 de març que aquest barem i aquests criteris existien i es

trobaven, sorprenentment, a una acta de la comissió de

valoració i no a les bases de la convocatòria, la qual cosa ja

constitueix una irregularitat important. Però, a més, resulta que

ni es va publicar ni tampoc no s’ha publicat a hores d’ara,

malgrat el compromís assolit pel director general respecte

d’això. És aquesta, Sra. Consellera, la transparència que

veurem a l’ens públic?
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I el mateix podem dir respecte de la convocatòria per

seleccionar projectes amb règim de coproducció, figura a la

web únicament la resolució de la convocatòria on es ret compte

de la presentació de tota una sèrie de projectes i de la selecció

final només de 10, per un import global de 120.000 euros, ara

bé, desconeixem tot el que té a veure amb aquest procediment

i sobretot amb quins han estat els criteris pels quals han estat

seleccionats aquests projectes i no uns altres. Únicament figura

a la web la resolució final, sense cap altre tipus d’explicació.

En definitiva, Sra. Consellera, ens agradaria saber si

considera que l’ens públic i la seva gestió respon als paràmetres

de transparència, objectivitat, pluralisme i participació que

vostès prediquen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Perelló. Té la paraula la representant

del Govern, la consellera Sra. Camps, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperança Camps i

Barber):

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

Perelló, bé, el seu discurs era un poc previsible, ja sabíem que

aniria per aquest camí, però bé, jo li respondré aquestes coses

que vostè m’ha demanat, però de vegades sembla que ser a

l’oposició, li ho ha dit la presidenta fa una estona, ser a

l’oposició de vegades embulla una mica les idees, perquè des

que vostès són a l’oposició estones es llepen les ferides i altres

estones miren d’esquivar el cos de fullet que no saben molt bé

d’on vindran, però propostes en fan poquetes. Altres vegades

també han demostrat prou que llegeixen prou la premsa i a

còpia de retalls de diaris, també fan prou tuits i van passant els

dies; jo també l’he llegida la premsa aquests dies, Sra. Perelló,

també l’he llegida: “Hay muchas cosas por las que trabajamos

y luchamos, no sólo yo sino todo el partido. Veo que hay

dudas, ambigüedad, no hay claridad en las ideas.”

Declaracions del seu bon amic, el senador José Ramón Bauzá,

i continua dient: “Entristece francamente cuando hay quienes

se olvidan de sus compromisos que son de partido y lo que

quieren hacer es quedar bien, evitar los problemas.”

(Remor de veus)

A vostès els va faltar temps, Sra. Perelló, per sortir al

passadís i parlar de deslleialtat del Sr. Bauzá i es troben molt

dolguts, i no sé si es troben dolguts perquè veuen que passen

els mesos i vostès no van ni per endavant ni per endarrera i

l’únic que fan és agafar diaris o tòpics, els tòpics d’un partit

quan és a l’oposició. I és clar, quan un partit és a l’oposició i

enmig hi ha una televisió i una ràdio públiques toca criticar el

Govern per la gestió que fa dels mitjans públics, és un clàssic,

no li ho negaré, Sra. Perelló, és un clàssic, si no fos perquè

vostès tenen davant un govern que, efectivament, creu en la

independència dels mitjans i creu i ho practica, i per això li he

dit abans que probablement havia pecat un poc d’atreviment,

Sra. Perelló.

De veritat vol que li torni recordar el que feia el Sr. Gómez,

que ara no és aquí, quan era president, vicepresident del

Govern i director general d’IB3, vol que li recordi quines eren

les polítiques de contractació d’IB3 quan vostès governaven?

(Remor de veus)

Per si li falla la memòria, li diré que en el temps del seu

Govern treballar a IB3 era molt fàcil per a segons quines

persones, no sé si es miraven els currículums, n’hi havia prou

que a Presidència, que a Consolat hi hagués el número de

telèfon del candidat, des del Consolat es feia una telefonadeta

i s’oferia a una persona determinada la possibilitat d’anar a

treballar a IB3, d’aquesta manera a Presidència del Govern es

tenia control directe de la cúpula d’IB3, de la graella i del

pressupost de la casa. Però açò, ja sap, vull dir sé que no cal

que li expliqui perquè vostè açò ho deu saber molt bé.

O vol que parlem dels periodistes acomiadats i de la llista

de persones vetades, a llistes negres, tant a la ràdio com a la

televisió? No ho són molt transparents les llistes negres, eh!

Persones excloses dels mitjans públics perquè les seves

opinions no coincidien amb les de la Presidència del Govern,

vostès sempre han entès els mitjans públics com la crossa que

ha de sostenir un govern, un espai on manipular la realitat, un

àmbit on el debat i l’intercanvi franc d’opinions es substitueix

pel pensament únic, sempre favorable a vostès, és clar. Perquè

del tancament de Televisió de Mallorca, tal vegada no cal que

n’hi parli, perquè això sí que és opacitat, és a dir, va anar a

negre la Televisió de Mallorca, tal vegada aquests eren els

principios y convicciones de què parlava el Sr. Bauzá en

aquelles declaracions que sembla que tant mal li van fer.

L’actual direcció d’IB3, en lloc de tancar portes, les obre,

i per exemple, ha tornat reprendre la retransmissió de les

preguntes de control al Govern que tan incòmodes li eren al seu

mentor a l’ombra, Sra. Perelló. Ara, els ciutadans, a banda de

la missa setmanal, també poden veure en directe i en temps real

quin és capteniment dels seus representants al Parlament, els de

la dreta, els d’enmig i els de l’esquerra, els ciutadans ho poden

veure ara com ens comportam tots aquí dins el Parlament.

Vostès, Sra. Perelló, s’ho miren tot amb un angle molt tancat,

amb uns ulls molt antics, encara no s’han adonat que els temps

han canviat, que vostès ja no són a aquella banda de l’hemicicle

i que ja no hi ha fil directe tampoc del Govern amb el director

general de Radiotelevisió, IB3, no hi ha telèfons vermells, no

hi ha telèfons ni tan sols.

I açò ens fa ser molt lliures, açò permet que aquesta

consellera pugui pujar aquí, a la trona, sense que vostès li

puguin retreure res; fer que el director general pugui anar a la

comissió parlamentària de l’ens a explicar quina és la seva

gestió, sense que vostès li puguin treure els colors, açò és el

canvi i aquesta és la diferència.
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I sí, i ho tornaré dir, vostès em van fer una pregunta fa un

parell de setmanes sobre si era bo o no era bo que el Sr. Andreu

Manresa escrivís articles a la premsa. Jo pens que el Sr. Andreu

Manresa, quan escriu un article a la premsa i parla de les

tradicions, de la cultura de les Illes Balears, el que fa és

eixamplar fronteres, és fer més conegut el nom de les Illes

Balears; quan el Sr. Andreu Manresa parla es parla també

d’IB3, es parla del canvi, es parla de les ganes de servei públic

que s’ha instaurat a IB3.

Vostès, com per tot allà on governa el Partit Popular,

confonen els mitjans públics amb mitjans de partit, una joguina,

una menjadora per als amics que es beneficien de contractes o

un centre de colAlocació, i és clar amb una màquina de

manipular. Parlam de transparència, Sra. Perelló, és que de

vegades, ja li he dit abans, és..., bé, la inconsciència va molt

enllà.

Entenc que no acabin d’entendre tampoc termes com

periodisme, llibertat, pluralitat, veracitat, servei públic, vostès

no saben el que costa remuntar la reputació d’un mitjà públic

quan l’han manyuclat de la manera que el Partit Popular la va

manyuclar i va manyuclar el que veien els telespectadors des de

casa, però també van manyuclar el que no es veia, el que la

vostra, la seva opacitat tapava els ciutadans, és a dir, els diners

que se’n anaven cap on no sabem què dels pressuposts d’IB3.

El director d’IB3 té una encomana del Govern, és cert, del

Govern i del Parlament de les Illes Balears, que ve a ser el

mateix a dir que té una encomana de la ciutadania, i aquesta no

és altra que convertir IB3 en un veritable servei públic,

independent, un mitjans que tenguin rendibilitat social, uns

mitjans que gaudeixin de la complicitat de la població, que

impactin. IB3 ha de ser el trampolí de la creativitat illenca i de

la potència del país. 

Sé que açò a vostès els pot estranyar, entenc que els costi

comprendre el significat profund de paraules com servei públic,

objectivitat, transparència, ho entenc, no passin pena, la

legislatura és molt llarga i encara queden més de tres anys

perquè els ho anem explicant, si volen, setmana rere setmana.

I parlava de nomenaments, la Sra. Marga Cardona és la

gerent, el Sr. Joan Carles Martorell el director de la televisió i

la Sra. Mar Cerezales és la directora de la ràdio. El criteri del

nomenament ha estat la vàlua professional, la capacitat de feina

i el compromís d’innovació com una garantia que l’ens públic

autonòmic tendrà un futur molt millor del passat que vostès li

varen donar. Els caps d’alta direcció o d’alta direcció

professional, els gestors dels programes o dels informatius i

dels esports no duen el carnet de cap partit a la boca, no tenen

la protecció directa de cap polític. Açò també ens diferencia de

vostès. Els podria posar un sac d’exemples del passat, esports,

per exemple, a la ràdio, també a la televisió, els programes o

quan es rifaven els ascensos al departament d’informatius. 

Vostès tenen la tendència a confondre els periodistes amb

comissaris polítics i per açò, Sra. Perelló, és un problema seu

que s’haurien de fer mirar. El Consell de Direcció d’IB3 ara és

plural, de totes les illes, de totes les ideologies, paritari, amb

pes de les perifèries i de les minories. Sí, ho vaig dir dia 22 de

desembre i ho repetesc avui, a l’actual IB3 no hi ha

instruccions ni controls rígids als periodistes, no hi ha ordres

imperatives, tampoc cap notícia no ha estat retirada o canviada

de sentit, però sí he de reconèixer que sí que hi ha instruccions

a IB3, es varen donar un parell de manera verbal, se’ls va

demanar als periodistes que fossin plurals, diversos, no

metropolitans i poc oficialistes, se’ls va dir també que no hi ha

d’haver una exhibició de polítics, que IB3 no té amics ni

protegits ni tampoc adversaris a perseguir. A IB3 no s’ha de

saber de quin peu calça cada periodista ni què vota cada

presentador que surt per pantalla. A IB3 no hi ha ni emparats

ni expulsats.

Parlava vostè de transparència i m’alegra que estigui de

moda avui durant tot el matí està sobrevolant aquesta paraula

en el Parlament, m’agrada molt açò, de fet li dóna la

importància que necessita la nostra direcció general i la nostra

conselleria. Vostè pronuncia aquesta paraula d’una manera

molt alegre també. IB3 té un portal de transparència, no hi

havia estat no fins ara, a IB3 en aquest portal de transparència

es publiquen coses que fins ara ningú mai no havia sabut

perquè l’opacitat era la norma general de la casa. En aquest

portal de transparència d’IB3 s'hi pengen, per exemple, dades

com ara memòries, convenis de colAlaboració, resultats

d’auditories, els encàrrecs fets, l’execució pressupostària o la

retribució dels alts càrrecs de l’ens, per exemple. Tot ben

accessible, és ben accessible l’accés al portal de transparència

d’IB3 que també, per cert, està en funcionament, està en

construcció, una altra de les coses que s’han hagut de

reconstruir a IB3. En aquesta comunitat autònoma, en aquestes

illes s’estan reconstruint moltes coses, entre d’altres IB3, i els

ciutadans sí, ho noten. 

Sra. Perelló, atesa la seva intervenció i del que jo li estic

explicant vostès i nosaltres, no parlam el mateix llenguatge,

vostès pensen encara en aquella ràdio i en aquella televisió

esclaves del partit, pensen en petit, pensen en local, es

preocupen de si el Sr. Manresa escriu o no escriu en un diari un

article sobre gastronomia de les Illes Balears, que no crec que

sigui jo gaire incompatible amb el seu càrrec de director, però

han de tenir una cosa clara els ciutadans, IB3 la pagam amb

doblers públic, de tots, i als ciutadans els costa molt pagar els

imposts a final de mes i es mereixen que invertim en uns

mitjans de comunicació que estiguin al seu servei, que siguin

moderns, uns mitjans amb els quals es puguin identificar i s'hi

puguin mirar. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sra. Camps. Correspon el torn de rèplica a

l’autora de la interpelAlació, la Sra. Perelló, per un temps de

cinc minuts.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA.

Gràcies, Sr. President. Sra. Camps, miri, per ser el meu

discurs previsible no s’ha notat massa. Dels deu minuts que

tenia per dur a terme la seva intervenció n’ha dedicat gairebé la

meitat a fer referència a qüestions que no tenen absolutament

res a veure ni amb el que succeeix a la realitat actual, no sé jo



1728 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 31 / 31 de març de 2016 

 

quina és la seva realitat, la seva, la seva quotidiana, per

descomptat no a la qual vostè s’ha referit durant aquests cinc

primers minuts i per descomptat no ha contestat absolutament

res o cap ni una de les qüestions que jo li he plantejat. M’ha fet

tot un repàs respecte de les declaracions que va fer el Sr.

Bauzá, la seva etapa de... etapes passades que no tenen

absolutament res a veure amb la gestió actual, la seva, la seva,

i amb la situació actual d’IB3. 

També m’ha quedat clara una cosa, Sra. Camps, vostè no té

ni idea del que és ser consellera del Govern, no té ni idea...

(Alguns aplaudiments)

... no té ni idea. Jo no li he dit en cap moment que vostè ha de

dirigir IB3, el que li dic és que IB3 depèn del seu departament

i que, per tant, vostè ha de retre comptes de la seva gestió i que

si jo li deman respecte de la política de transparència, de

participació, d’objectivitat, de pluralisme d’IB3 vostè, que és

la consellera de qui depèn IB3, m’ha de poder contestar i no

m’ha de respondre dient que hi ha un director general que és el

que fa i que vostè no li dóna instruccions. És que vostè no sap

què és ser consellera d’un govern. 

Els temps han canviat i com han canviat, Sra. Camps, amb

relació a IB3?, perquè vostè m’ha fet aquí tota una sèrie de...

una soflama de coses que són el que vostè diu, però que no ve

ratificat en cap ni un dels fets. Jo en la meva intervenció li he

retut comptes d’una sèrie de coses perfectament constatables

que vostè, en tot cas, m’havia de rebatre, no m’havia de dir la

idea que vostè té de com va ser la gestió i de quina és la seva

gestió. Si vostè em vol posar, em vol contraposar la gestió

passada amb la gestió que es fa ara, faci-m'ho amb fets, però no

amb paraules perquè a les paraules se’ls fa dir el que volen, ho

entén?

El portal de transparència a què vostè s’ha referit no té res

més del que ja hi havia abans, fins i tot li diré que les dades,

igual que s’ha comentat abans, tampoc no estan actualitzades,

no aporten cap tipus d’informació. Totes aquestes coses que

vostè ha dit respecte de la selecció del personal i els criteris que

s’han aplicat i la vàlua professional com a criteri determinant,

per contraposició al malament que es feia per suposat en la

legislatura passada, són coses que vostè diu, però que no es

desprenen del famós portal de transparència de l’ens públic. És

a dir, res substancial. És a dir, vostè em qüestiona a mi perquè

jo dic, però vostè fa exactament el mateix sense aportar cap

tipus de fet o de dada que pugui ratificar el que diu. 

En definitiva, Sra. Camps, m’ha decebut, jo esperava una

resposta bastant més clarificadora i me’n vaig amb la sensació

que els seus detractors, que a hores d’ara ja són molts, tenen

totalment la raó.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Perelló. En torn de contrarèplica la Sra.

Camps, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperança Camps i

Barber).

Gràcies, president. Sra. Perelló, vostè té el dret de demanar,

jo tenc el dret de respondre, vostè té dret a tenir qualsevol tipus

d’opinió sobre qualsevol membre del Govern, jo també tenc el

dret de tenir qualsevol tipus d’opinió sobre qualsevol membre

de l’oposició. Aquest és el joc parlamentari, som aquí

justament per això, per debatre idees i per... bé, per expressar

les opinions. 

Em diu que jo no conec la realitat actual d’IB3, em sembla

que sí que la conec i per conèixer la realitat actual d’IB3 he

hagut d’estudiar la realitat anterior i he hagut de veure d’on

veníem i per açò li he retret totes aquestes coses, perquè a

vegades el passat ens torna en forma de bumerang i a vostè no

li ha caigut gaire bé aquesta cosa que jo li digués com feien les

coses d’una manera opaca perquè aquí parlam de transparència,

estam contraposant dos termes, transparència i opacitat. Per

tant, la transparència a IB3, com li he dit abans, l’estam

construint de nou, la construïm de zero perquè l’opacitat d’on

venim, la manera de contractar, la manera de fer llistes negres,

etc. 

Transparent és també la manera com es contractaran quatre

persones que ocuparan les places d’alta direcció professional

d’IB3, es tracten de les delegacions de Menorca, d’Eivissa i

Formentera, els caps d’esports de la ràdio i de la televisió. S’ha

fet un procés obert, s’han presentat 68 persones, moltes d’elles

actuals treballadors d’IB3. Si li sembla, Sra. Perelló, podem

continuar amb les comparacions d’abans, vull dir, açò abans no

s’havia fet mai a l'hora de contractar el personal a IB3, no

s’havia fet d’aquesta manera, i vostè ho sap, i vostè ho sap  i ja

li dic, pot continuar amb els seus rumors, els seus companys la

poden aplaudir molt i li poden dir que fa molt bé les coses.

Però en veritat sap que no conta tota la realitat.

I li torn dir que IB3 és un servei públic per a la ciutadania

i açò no és una opció, i d’aquesta manera, vostès i nosaltres

miram cap el futur d’una manera diferent. Mirar el futur vol dir

adaptar aquests mitjans d’una manera assequible a la nostra

societat, assumibles, adaptables, amb possibilitat que siguin

finançats amb diners públics, com li he dit abans. La nova IB3

a mesura que avança aquest procés de normalització

institucional, també avança cap aquest futur i cerca i adapta els

mitjans tecnològics que la faran flexible. En aquesta IB3 no se

cerquen vots, com se cercaven en la seva època. En aquesta

IB3, encara que vostè digui que no, hi ha els nombres clars,

s’aplica la racionalitat i cas de dubte en aquesta IB3 s’aplica

una regla d’or, vostè sap d’on vénc jo. En aquesta IB3 s’aplica

una regla d’or que es diu periodisme. Aquesta cosa que quan és

en mans d’algú que no són vostès, vostès consideren que

absolutament prescindible, superflu i fins i tot es permeten el

luxe de tancar mitjans. Però quan el mitjà és en les seves mans,

l’empren per manipular, per censurar, per protegir i fins i tot,

per folrar les butxaques dels seus amics. Açò és així, vulguin o

no vulguin.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. 

III. Moció RGE núm. 4652/16, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a inserció laboral de

colAlectius vulnerables, derivada del debat de la

InterpelAlació RGE núm. 8530/15.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al

debat i votació de la moció RGE núm. 4652/16, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a inserció laboral dels

colAlectius vulnerables i que ve derivada del debat de la

InterpelAlació RGE núm. 8530/15.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Sandra

Fernández, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Esta es una moción derivada de

la interpelación relativa a inserción laboral de colectivos

vulnerables que pudimos debatir, o en este caso desde el Grupo

Popular interpelar al Gobierno sobre esta cuestión. La verdad

es que vista la interpelación que acabamos de ver, me considero

una afortunada que ese día pudiésemos debatir sobre el objeto

de la interpelación y no sobre otras cuestiones.

De esta interpelación surge esta moción, no creo que hayan

sorprendido a nadie los puntos que hemos presentado en esta

moción, porque básicamente son los que ya reivindicamos en

el discurso que yo misma hice respecto a la interpelación. Es

decir, que a día de hoy hay una necesidad de replantear las

políticas que se están llevando a cabo respecto a la reinserción

laboral del colectivo vulnerable. Primero porque evidentemente

son muchas las administraciones implicadas, son muchas las

entidades implicadas y porque es evidente que tenemos que

hacer un esfuerzo para optimizar los recursos públicos en

cualquier ámbito, pero especialmente en el ámbito de los

servicios sociales, porque no podemos desaprovechar ni

recursos personales, ni el esfuerzo, ni ningún tipo de recurso

económico que tenga que ir destinado a los colectivos más

vulnerables.

Esta propuesta consta de un único apartado que dice. "el

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a que en el plazo máximo de seis meses presente una

estrategia global y común respecto a la inserción laboral de

colectivos vulnerables que implique en primer lugar la

coordinación de las políticas de inserción de las diferentes

administraciones públicas";  ya en la interpelación pude relatar

una serie tanto de ayudas económicas, convocatorias,

programas que tenían las diferentes administraciones, que como

tienen diferentes competencias en servicios sociales, todas

tienen alguna competencia en inserción laboral en este caso,

tanto el Govern, los diferentes consells insulares y además cada

uno con políticas diferentes, como los diferentes

ayuntamientos, con lo cual creemos muy necesario que se

puedan coordinar estas políticas para que por un lado ni existan

duplicidades respecto a lo que estamos llevando a cabo, pero

que tampoco existan vacíos, es decir, que podamos llegar a

todo el mundo y evidentemente de la forma más eficaz y más

eficiente.

Un segundo punto que es la participación en su elaboración,

en la elaboración de la estrategia de los diferentes agente

sociales, como el tercer sector, patronales, o sindicatos. Es

evidente que las administraciones solas y, de hecho creo que

seríamos casi el último eslabón, no podemos hacer una

inserción laboral, ni de colectivos vulnerables, ni en este caso

de cualquier otra persona. Necesitamos a las patronales,

representantes de las empresas que son las que están generando

el trabajo, a los sindicatos y evidentemente en este caso

también a las entidades del tercer sector que son las que están

trabajando también con todos estos perfiles. Por ello

necesitamos no solamente a las administraciones públicas, sino

también a los diferentes agentes sociales.

Un tercer punto que es la revisión de programas y proyectos

actuales de inserción para comprobar su retorno social. Desde

siempre hay una tendencia, especialmente en los servicios

sociales, a continuar con lo que ya se está haciendo, a ir

incrementando recursos sobre lo que ya se está haciendo o

hacer programas diferentes, pero dejando siempre los mismos

programas. Y llega un momento que debemos revisar si

realmente lo que estamos haciendo tiene el retorno social que

nosotros queremos. Si realmente las políticas que estamos

llevando a cabo a través de estas iniciativas están cumpliendo

su objetivo. Y es verdad que parece que nunca es el momento

de empezar a revisar, pero creemos ya llevan ocho meses

gobernando, que es una legislatura que evidentemente no es la

que nosotros vivimos y especialmente a los comienzos, para

que se puedan revisar estos programas, poder evaluar cuáles

están funcionando, cuál es su retorno social, dejar lo que

funcione, potenciarlo y evidentemente cambiar lo que no

funcione.

El punto número cuatro es la estabilidad y la garantía en los

itinerarios y procesos de inserción laboral. Es algo que ya

comentamos en la interpelación. Muchas veces ocurre que tanto

las entidades como las administraciones locales, incluso

también la comunidad autónoma, hace un itinerario para una

persona, para una persona con un perfil de colectivo

vulnerable, pero evidentemente con las dificultades

administrativas que hay, o con las convocatorias que surgen,

que solamente se puede trabajar de forma segura de año en año

con esta persona, muchas veces ocurre que estos perfiles

necesitan más de un año, necesitamos que haya una continuidad

en el trabajo de una persona que pueda tener ese perfil, porque

sino evidentemente si trabajamos con ella un año y no hemos

conseguido la inserción y paramos, es evidente que después

reengancharla va a ser mucho más difícil. Necesitan también,

no solamente las personas, los usuarios, sino también las

entidades colaboradoras con la administración, necesitan esta

estabilidad, necesitan esa garantía de saber que pueden trabajar

en estos procesos de inserción y debemos cambiar un poco el

chip y evidentemente adaptar la administración a ello, que

muchas veces estas personas no solamente van a necesitar equis

meses o van a necesitar un año, sino que van a necesitar el

proceso que sea necesario.

El punto número cinco también va un poco relacionado con

este cuarto punto que es la máxima simplificación

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604652
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508530
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administrativa para desarrollar los procesos de inserción

laboral. Ya pudimos debatir las dificultades que hay a la hora

de cumplir todos los requisitos de las convocatorias, no por una

voluntad evidentemente política, sino de determinados

requisitos técnicos, tanto del fondo social europeo, como del

estado de la comunidad autónoma. Y lo que pedimos es que se

puedan revisar todos estos procedimientos administrativos para

simplificarlos al máximo. Estoy convencida de que con gran

esfuerzo, hablando con las diferentes administraciones, en este

caso no las de aquí, sino las estatales y también a nivel

europeo, conseguiremos una simplificación mayor que creemos

que también va a servir para dar muchísima más agilidad y para

hacer estos programas más eficaces, porque entre otras cosas

las personas, los profesionales que se dedican a ello se podrán

dedicar realmente a la inserción y no a cumplir trámites

burocráticos.

Y el punto número seis es impulsar nuevas iniciativas y

proyectos innovadores para la inserción laboral. Una vez que

hayamos revisado todo lo que tenemos en marcha,

evidentemente debemos plantearnos qué es lo que podemos

mejorar, qué es lo que podemos cambiar, qué nuevas iniciativas

están funcionando en otros países. Hace dos semanas

hablábamos por ejemplo de la formación dual, que es una

iniciativa que está funcionando muy bien en países como

Alemania, que es cierto que no tiene las mismas características

que tenemos en España, pero qeu la podemos adaptar. De

hecho ya hay un plan piloto que nos consta que el Govern va a

continuar para poder potenciar la formación dual respecto a los

colectivos vulnerables. Y creemos que, igual que esta

iniciativa, se deben estudiar otras posibles iniciativas para

poner en marcha.

Y en definitiva, esta es la moción que nosotros presentamos,

se ha presentado una enmienda por parte del Partido Socialista,

para añadir un punto número dos, que dice "el Parlamento de

las Illes Balears insta al Gobierno de las Illes Balears a

incrementar los recursos destinados a la inserción laboral para

colectivos vulnerables", que evidentemente daremos apoyo.

Pero también es muy importante como decíamos, no solamente

en que hay que incrementar los recursos, sino que los recursos

que se tengan, se utilicen de la forma más eficaz y de la forma

más eficiente posible.

En definitiva, esta es la moción que presenta el Grupo

Popular. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Intervenció del Grup

Parlamentari Socialista per defensar l’esmena RGE núm.

4986/16 i fixar la posició. Té la paraula el Sr. Garau, per un

temps de deu minuts.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Fernández, nosaltres ja li

anunciam que votarem a favor d’aquesta moció perquè, a més,

també vostè ha admès la nostra esmena i, per tant, crec que les

dues propostes completen una idea que entenem que és de

sentit comú. És clar que una gestió estratègica de

l’administració pública és molt més eficient, apunta més a

resultats, facilita més la comunicació i la participació dels

ciutadans i de les entitats implicades, per tant, nosaltres estam

d’acord que la multitud d’iniciatives que ja es fan, no

únicament ara que s’han ampliat, com coneixem perfectament

i ens va explicar el conseller a la darrera compareixença a la

interpelAlació que vostè li va fer, és clar que la dispersió

administrativa, la quantitat de protagonistes que actuen dins

aquesta iniciativa fa que sigui necessari una coordinació

estratègica.

Per tant, votarem a favor perquè, a més, pensam que la

inserció laboral de persones vulnerables no és únicament un

mandat ètic i moral que tenim amb la societat sinó que a més

sabem per experiències molt concretes que si es fa bé és

rendible econòmicament. Per tant, votarem a favor sense més

a dir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Garau. Per a la  fixació de posicions dels

grups parlamentaris que no han presentat esmenes, pel Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula el Sr. Saura, per

un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Perdonin la meva veu que estic un poc constipat. Bueno,

venimos hoy a hablar de una moción que presenta el Partido

Popular que surge de una interpelación que la Sra. Fernández

hizo para pedirle explicaciones a Iago Negueruela y para

sugerirle algunas soluciones. No vemos con malos ojos el texto

de esta moción, pero merece la pena resaltar algunos aspectos

de la interpelación que tuvo lugar el otro día ya que en las

interpelaciones no podemos intervenir los otros grupos, pues

merece la pena comentar un par de cosas.

Decía la diputada del Partido Popular en su interpelación

que los datos del empleo están mejorando, pero que todavía

había mucha desigualdad en nuestra comunidad autónoma.

Cuando oigo hablar de los datos del empleo es como cuando

oigo hablar de subir impuestos, o sea, qué datos y qué

impuestos se suben, porque se pueden subir unos u otros y ahí

creo que radica la diferencia, igual que en los datos que se

utilizan. Creo que es elección del diputado o de la diputada, del

que hace política, elegir unos datos u otros, creo que ahí radica

lo importante. Podemos elegir resaltar que la economía crezca

un 3% o mirar a costa de qué la economía está subiendo un 3%

porque, evidentemente, la economía familiar, la de la gente que

se ha apretado el cinturón durante todo este tiempo, no sube un

3%. Meliá cerró 2014 con 30,4 millones de euros de beneficio,

CaixaBank cerró el año con 814 millones, Endesa con 1.086

millones de euros, creo que ustedes eligen esos datos, nosotros

preferimos quedarnos con estos, con que la distancia entre ricos

y pobres en España ha crecido en 2015, con que el 1% de la

población de este país concentra tanta riqueza como el 80%

restante, según Oxfam Intermón, o con que las empresas están

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604986
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externalizando los contractos aquí en Baleares de camareras de

piso por 650 euros y trabajando ocho horas al día.  

Me imagino que para el Partido Popular la desigualdad

debe aparecer por arte de magia, no tiene nada que ver con las

políticas del Sr. Rajoy o con los políticas que se están llevando

a cabo en el Estado, cómo de bien les está yendo a algunos

como para a pesar de la asfixia de la mayoría social y

trabajadora la economía todavía crezca un 3%. 

Bien, en todo caso hoy toca hablar de su moción,

entendemos que de los colectivos

 más vulnerables en el ámbito del empleo está la gente joven

mucha de la cual no ha tenido un empleo nunca o si lo ha

tenido ha sido por unos pocos meses. Algunos de ellos no

estudiaron porque lo dejaron antes de que empezara la crisis y

se fueron a trabajar a la obra o a trabajar con la familia, pero

luego vino el mazazo de una crisis que no estaba provocada por

ellos. Algunos encadenan cursos en el SOIB e intentan

reinventarse, pero lo tienen difícil, en algunos trabajos no te

cogen porque no tienes experiencia y en otros porque eres muy

mayor. Es el caso del colectivo que también las pasa canutas,

los mayores de 45 años, desempleados de larga duración,

muchos de ellos con cargas familiares. Por eso, entendemos

que asociaciones como AMPEB son un ejemplo de

autoorganización y de lucha por la causa de un colectivo

también vulnerable. 

A esta desigualdad en el acceso al empleo de las personas

vulnerables creemos, desde nuestro grupo parlamentario, que

es necesario aplicarle todos los correctivos necesarios. Justo

ayer podíamos leer en una noticia de El País que el número de

suicidios duplica al de los muertos por accidentes de tráfico,

3.910 personas se quitaron la vida en el 2014, un récord

histórico por tercer año consecutivo. Habría que ver cuántas de

esas personas son desempleadas de larga duración, pertenecen

a colectivos vulnerables o no pueden generar un proyecto de

vida por sus simples condiciones materiales. Creo que entre

esas personas no debe haber nadie de un consejo de

administración de alguna empresa del Ibex 35.

Sería hora de poner en marcha planes de prevención tanto

a nivel estatal como a nivel autonómico además de ir a la raíz

del problema, que muchas veces tiene que ver con las

dificultades económicas.

Volviendo a los jóvenes sé que este gobierno ha intentado

poner en marcha el poco margen de maniobra que deja el Plan

de Garantía Juvenil a los gobiernos autonómicos. Este plan a

nivel estatal es un fracaso en toda regla, no sólo aquí en

Baleares. En Extremadura, por ejemplo, sirve para dar cursillos

a los jóvenes que normalmente no tienen nada que ver con su

formación y en algunos ayuntamientos los utilizan para resolver

necesidades propias de los municipios precarizando así a sus

jóvenes, además que desde muchas comunidades autónomas no

se hacen convocatorias para acceder a las ayudas. En el caso de

Baleares el Partido Popular no convocó absolutamente nada en

2014 y parece ser que no es algo propio del PP de Baleares, el

PP de la Comunidad Valenciana accedió tan solo a 150.000

euros de los 100 millones a los que podía haber accedido.

Creo que es un dato objetivo que ahora desde que hay un

nuevo gobierno, de 300 personas inscritas en el Plan de

Garantía que había antes se ha pasado a 1.800 y se ha hecho

una convocatoria con 5 millones de euros de dotación para

jóvenes con problemas. Además, existe la pretensión de hacer

dos convocatorias más este año. 

Entre el programa Visibles y el Plan de Garantía Juvenil

además ha habido 800 personas que se han beneficiado ya de

estas ayudas. Pensamos que éste es el camino a seguir, ya

dijimos que seríamos los peores enemigos cuando no se

cumplieran los compromisos alcanzados y que seríamos los

mejores alíados cuando sucediera lo contrario. 

Tenemos pocas críticas en este sentido hacia el consejero de

Trabajo, eso sí, el otro día me chirrió un poco verle defender el

pacto PSOE y Ciudadanos en una contestación a una

pregunta... sí, sí, defendió ese pacto, pero no se lo tenemos en

cuenta, sabemos que lo hace porque tiene que defender a su

partido. 

Volviendo al SOIB con los presupuestos a los que dimos

apoyo se han invertido más de 10 millones de euros en

formación de colectivos vulnerables, procesos de

acompañamiento, formación dual y renta mínima de inserción.

Creemos que quizás habría que aumentar en los próximos

presupuestos las ayudas para las personas en riesgo de

exclusión social, pues 700.000 euros no parece mucho en una

comunidad en que tres de cada diez personas están en riesgo de

exclusión social. 

En cuanto a las empresas de inserción creemos que es

importante, y que era necesario ya después de cuatro años sin

ninguna convocatoria, convocar de nuevo ayudas para

empresas que fomentan el empleo para estos colectivos de los

que estamos hablando. 

Creemos que es necesario hacer más, también sobre todo de

cara a los próximos presupuestos. Así que poco más que añadir,

daremos apoyo a que aumente la coordinación de las políticas

de inserción de las diferentes administraciones, a que se dé más

participación a los agentes sociales, pensamos que es una buena

idea la revisión de los programas y proyectos para valorar la

efectividad que tienen y en general al resto de puntos de la

moción también los apoyamos y también la enmienda del

Partido Socialista.

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president. Senyores i senyors. Bé, nosaltres

entenem la conveniència i la necessitat que es faci aquesta

estratègia d’inserció laboral i de colAlectius vulnerables, i els

objectius principals crec que han de ser, els que ja han dit, el
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primer pas és augmentar l’ocupabilitat que creim que és el

principal -diguem- greuge que pateixen aquests colAlectius en

formació, en acompanyament, en intermediació en el mercat

laboral, en impulsar acords entre les administracions, els agents

socials i la resta d’institucions. 

Un altre punt important és la igualtat entre els homes i les

dones que també formen part d’aquests colAlectius i que també

és important; altres com immigrants, refugiats, avui en dia

també una situació que tenim aquí damunt la taula i aquí en el

costat que també ens preocupa i que crec que ens ha de

preocupar; població reclusa i exreclusa, discapacitats que amb

aquestes retallades són els que han patit tal vegada els més

innocents o els que tenen més impotència a l’hora de poder fer

front a aquests tipus de situacions i bé altres situacions com

drogodependents i, com ja s’ha dit, aquests aturats de més de

45 anys o aturats de llarga durada.

La veritat és que si miram les dades de tots aquests grups de

persones totes són prioritàries, però sí que és veritat que s’han

agreujat especialment en aquest temps diguem l’atur juvenil, o

sigui joves en risc... més joves en risc d’exclusió social i també

aquests majors de 45 anys. És a dir, gent que mai no s’havia

pensat avui en dia estan en risc d’exclusió social, o sigui, que

vivim una situació d’emergència que mai no ens esperàvem

trobar o fa vuit anys no crec que cap dels que som aquí

pensàvem que arribaríem a aquesta situació, però que avui és

una realitat. De fet, també, ja no tan sols joves que no tenen

feina sinó gent que té feina i que també està en risc d’exclusió

laboral o que es pot considerar de riquesa perquè té una

precarietat laboral molt, molt important. 

Bé, fa uns dies sortia l’enquesta que un 21% dels nostres

joves entre 20 i 24 anys ni estudien ni treballen, tenim la taxa,

una taxa d’emancipació que està a la cola europea. Són dades

molt importants i que fan pensar que necessita realment una

estratègia ferma, una estratègia consensuada. Crec que aquí,

avui, precisament sembla que tots els grups estarem d’acord

que aquesta estratègia s’ha de dur a terme i que, per tant, que

s’han de posar tots els recursos que siguin necessaris perquè

realment amb el tema aquest dels joves també hi van

colAlateralment molts altres motors bàsics com són el sistema

educatiu, també com funciona el mercat laboral, com volem

aquesta diversificació econòmica en el nostre territori, també

és important per donar sortida a aquesta... vull dir que aquesta

estratègia tengui èxit, no només és una estratègia unilateral d’un

sector sinó que ha de ser transversal amb altres sectors, amb el

sector educatiu, amb el sector econòmic, amb el sector també

que es pugui tenir una certa autonomia residencial i d’habitatge.

En aquest sentit també és una de les mancances que tenen avui

aquí els joves i que, per tant, els converteixen molts de llocs en

moltes situacions de precarietat perquè ni tan sols es poden

pagar no lloguer sinó tampoc ja no parlem de comprar un

habitatge.

Quan deim això del tema d’educació, perquè és veritat, la

taxa d’escolarització a les Illes Balears és molt més baixa que

la que hi ha a nivell d’Espanya i també el fracàs escolar també

és molt més elevat. Per tant, creim que tota aquesta estratègia

ha d’anar encaminada i ha de ser també coordinada amb altres

estratègies i molt transversal amb altres programes que dugui

a terme el nostre govern per fer front a aquesta situació.

Crec que ja s’ha dit abans, nosaltres donam suport al que ja

ens va explicar el conseller aquí els programes que duen a

terme, sobretot el de Visibles per a majors de 45 anys, l’impuls

a aquests programes de garanties juvenil de treure’ls el suc en

el possible, tal vegada sí que és veritat que aquests programes

que vénen a nivell europeu és difícil a vegades adaptar-los a les

situacions que tenim a cada territori, però bé, nosaltres creim

que s’ha de fer tot l’esforç possible perquè aquests recursos que

ens arriben, que són nostres al final perquè nosaltres som

pagadors de més... diguem, pagam de més del que ens arriba a

Europa, per tant, com a mínim, part d’aquest retorn que ens

retornen amb aquest programes socials els puguem aprofitar al

màxim, això seria importantíssim, ja que som pagadors sense

remei, diria jo. 

Bé, la feina, idò, per tant, és un dels factors més decisiu per

accedir a la incorporació i a l’estructura social. 

Fer front a l’atur amb persones d’aquest... del que avui

parlam, en situació d’exclusió social o de vulnerabilitat ha de

ser prioritari per a qualsevol govern i per això, per la nostra

banda donam el nostre suport a aquesta moció. També creim

que els diferents punts, vull dir, que creim que sí, que les

iniciatives han de funcionar, s’han de fer les més efectives

possibles i, per tant, estam d’acord amb la seva revisió,

evidentment, dels programes que hi ha, sempre és bo tornar a

replantejar-te si el que fas ho pots millorar. Jo crec que aquesta

reflexió funciona en el nostre cas, funciona en la nostra feina,

funciona en aquesta cambra i també ha de funcionar en el

Govern.

L’estabilitat, la garantia en els itineraris i processos

d’inserció laboral és molt important, creim que sí que perquè es

faci una realitat i es facin efectius aquests programes el que es

requereix és que realment hi hagi una continuïtat amb els

programes i que encara que siguin les persones que formen part

d’aquests programes són les que han de protagonitzar, en

primer lloc, el seu propi procés d’integració i d’estabilitat.

Aquest acompanyament i aquest suport com més continuïtat i

com més estabilitat tengui, vull dir, per ajudar-los a adaptar-se

a cada circumstància particular creim que serà molt efectiu. 

Per tant, per això nosaltres també estam d’acord, donam el

nostre suport si el Partit Popular l’accepta com que a l’esmena

que ha presentat el Grup Socialista dedicar-hi més recursos l’ha

acceptada, per tant, el nostre total suport també a afegir aquest

punt. 

Pel que fa, a més, un moment només, anomenar pel que fa

a la innovació, projectes innovadors, ens sembla prioritari

perquè ens trobam que per millorar l’atenció, per millorar

l’eficàcia, els programes, per aconseguir tot aquest objectiu de

treballar amb una societat cohesionada, des d’unes condicions

de vida dignes per a tots, crec que no podem deixar de banda,

diguem, la situació actual amb què ens trobam on anam cap a

una societat que canvia de manera de veure les coses, molt més

tecnificada, amb unes altres prioritats de vida i que, per tant, els

programes han de ser innovadors i s’han d’adaptar a les

situacions que vénen i que no només quedar-nos en les que hem

fet, com sempre, en les que hem fet fins ara. 

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. En termes

generals Balears va tancar l’any 2015 en 102.800 aturats i una

taxa d’atur d’un 17%, segons va publicar l’Institut Nacional

d’Estadística. En el quart trimestre l’ocupació va caure un

9,7%, cosa que significa un descens de 53.000 ocupats, d’entre

aquestes persones moltes pertanyen a colAlectius vulnerables,

majors de 50 anys, joves en risc d’exclusió social, persones

amb discapacitat, persones amb discapacitat per malaltia

mental. 

Sabem que des de la conselleria es fa feina i que existeixen

programes per ajudar aquestes persones a inserir-se al món

sociolaboral. Els programes Visibles per a majors de 45 anys,

el Programa de Garantia Juvenil, la convocatòria d’ajuts per als

processos d’inserció per a l’ocupació de colAlectius vulnerables,

amb el cofinançament del fons social europeu, entre d’altres en

són exemples.

Existeixen programes, sí, però també existeixen problemes,

entrebancs que fan molt difícil la inserció laboral per a aquestes

persones. Durant la interpelAlació la Sra. Fernández parlava

certament de la dispersió dels programes i dels recursos, i a

això crec que s’hi han d’afegir altres qüestions, l’estacionalitat

turística de la que sempre parlam i que ens afecta a tots,

l’estancament de la construcció durant els anys més durs de la

crisi econòmica que va deixar a l’atur moltes persones, sobretot

aquells majors de 45 anys i també joves sense formació

acadèmica no obligatòria; i la pèrdua de la poca indústria que

quedava a les illes, hem vist com tancaven moltes fàbriques,

petites i mitjanes empreses, i així com incrementaven les llistes

d’atur a Balears. 

Tots aquests problemes que han afectat greument la gent

d’aquestes illes, han afectat encara de forma més dolorosa les

persones d’aquests colAlectius, perquè ells ho tenen pitjor que

ningú per aconseguir una feina quan l’han perduda. Així que

ens hem de posar a fer feina de valent si volem revertir aquesta

situació. És necessari, potser més que mai, treballar per crear

nous espais a l’actual mercat laboral de les Balears. La igualtat

és un dret i tots hauríem de tenir el mateix dret a trobar un lloc

de feina, majors, joves, persones amb discapacitats, persones

nouvingudes. I per això no queda més remei que tots els actors

participin en la creació de noves iniciatives i projectes, així

com també, i és molt important, que revisin i s’avaluïn els

projectes ja existents. No es tracta de veure qui ho ha fet millor

o pitjor, de qui va fer més iniciatives o manco, es tracta de

comprovar l’eficiència dels programes d’inserció laboral per

continuar-los o millorar-los si presenten mancances.

Un altre punt important és aconseguir, a la fi, la

simplificació burocràtica per posar facilitats a les persones que

volen accedir als programes, així com també creim que s’han

de potenciar els contactes entre l’empresa privada i el Govern

per tal de dur a terme iniciatives innovadores que afavoreixin

aquest objectiu. De fet, ja existeixen programes que han

demostrat un bon funcionament. Per posar un exemple, la

campanya Juntos somos capaces de la Fundació Mapfre ja ha

aconseguit gairebé 2.000 insercions laborals i compten amb

3.038 empreses afiliades arreu de tot l’Estat. Pensam que

iniciatives com aquestes són imprescindibles i que des de la

conselleria s’han d’incentivar.

Crec que també hem de tenir en compte la llei del tercer

sector que s’ha de fer des de la Conselleria de Serveis Socials,

que és important que s’hi marquin les línies a seguir per ajudar

aquests colAlectius més vulnerables, en colAlaboració amb les

diferents conselleries, com la de Treball, la d’Educació, etc.

Amb tot això, des d’El Pi donam suport a aquesta iniciativa

i valoram i hi votarem a favor també de a l’esmena del Grup

Socialista, així com encoratjam les diferents conselleries a

seguir fent feina de valent en favor de la inserció laboral dels

colAlectius vulnerables. Si ens necessiten, ens hi trobaran.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en la meva opinió, Sra.

Fernández, vostè ha presentat una moció en la línia de la

interpelAlació que va fer, que és constructiva, és interessant, va

fer èmfasi en la dispersió dels programes, la qual cosa realment

és lamentable, és una situació a millorar. I, per tant, em felicito

d’aquest to. Vostè ha fet un comentari, fins i tot ha dit que es va

sentir afortunada del debat que va tenir amb el conseller, no

com altres, fent referència a la interpelAlació que hi ha hagut

avui. I jo respecte d’aquest tema també li he de dir que per

obtenir bones respostes, cal fer bones preguntes i en el lloc

adequat. I el director de l’ens de radiotelevisió no el nomena la

consellera, sinó que el nomena el Parlament i hi ha un neoòrgan

específic que és la Comissió de Control de Radiotelevisió per

preguntar al director general si fa altres feines o no fa altres

feines. Espero que la facin servir. Però bé, m’alegro que vostè

en aquest cas es congratuli d’haver tingut un debat tan

interessant amb el conseller. A mi també em va semblar

interessant, el debat.

És veritat que en aquest àmbit, i açò li ho deia el conseller

en la seva resposta, no és que hi hagi dispersió, és que hi ha

moltes competències, hi ha moltes emergències, totes les

administracions volen contribuir a palAliar unes circumstàncies

que són greus i que afecten els seus administrats, sigui quin

sigui el nivell de l’administració; i açò té una banda positiva,

d’una banda que hi ha recursos, perquè clar, quan totes les

administracions treuen d’allà on poden per fer front a aquestes

necessitats, per tant fa que hi hagi més recursos, i és dolent

evidentment, té la banda negativa, perquè hi ha descoordinació

i confusió per l’administrat que no sap on ha d’anar, acaba
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demanant diverses coses o la mateixa cosa a diverses

administracions.

Per tant, amb aquest panorama està clar que allò que vostè

proposa és assenyat, nosaltres hi donem suport, estem totalment

d’acord en la coordinació, que hi hagi una estratègia comuna.

Si el principal partit de l’oposició, Govern hi estan d’acord,

evidentment nosaltres no tenim més que celebrar-ho i fins i tot

el grup a què pertany el conseller presenta una esmena dient

que s’hi dediquin més recursos, perquè és el que s’està fent, jo

crec que en aquest sentit tots anem en la mateixa línia i, per

tant, hi donarem suport.

Jo només cridaria l’atenció que la solució dels aspectes

negatius no ens perjudiqui els aspectes positius. Per tant, em

sembla molt bé el plantejament, una estratègia comuna, que hi

hagi una distribució clara de competències entre

administracions, que hi hagi uns criteris homogenis, que hi hagi

una descentralització de la gestió, però no necessàriament una

centralització perquè no sigui que després hi hagi

administracions que se sentin exonerades de dedicar recursos

a aquestes necessitats.

És clar que en temes d’inserció, a vegades parlem de

millorar la qualitat de l’ocupació, no n’hi ha prou en millorar

la qualificació dels aturats. El Sr. Saura feia referència a cursos,

em sembla que a Extremadura, fins i tot a vegades en nom de

millorar la qualificació es fan unes activitats de formació que

realment no contribueixen; però igualment vull posar l’èmfasi

en què millorar la qualificació dels treballadors no

necessàriament condueix a la inserció, si no es fa en funció de

les oportunitats reals de colAlocació. Jo sé que en això a la

conselleria estan molt atents, que totes les polítiques d’inserció

vagin dirigides a unes finalitats de colAlocació en els sectors que

estan creant ocupació, perquè si no, tindrem una mà d’obra

doncs que estarà més qualificada, però igualment continuarem

tenint problemes d’inserció. Açò també és una cosa que

s’aconsegueix evidentment amb una estratègia global i per tant,

donarem suport a la seva moció.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester del Grup Parlamentari

Mixt, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Para

Ciudadanos las políticas respecto a la inserción laboral del

colectivo vulnerable han de ser prioritarias y creo que a todos

nos parece así y han de ser eficaces, eficientes y evaluables.

Hemos de conseguir que las personas que están en situación de

vulnerabilidad se inserten en el mundo laboral. Si no se cumple

la finalidad, estamos errando en las medidas y los recursos son

escasos, por lo que hemos de ser muy rigurosos en su gestión.

Todos sabemos que la situación de vulnerabilidad es compleja,

ya que es debida a causas muy diversas y por ello la inserción

laboral requiere de una estrategia clara y muy estudiada, que

contemple medidas específicas para cada colectivo vulnerable.

Por todo ello, para Ciudadanos la coordinación entre las

diferentes instituciones, Govern, consejos y ayuntamientos es

el tema estrella, para conseguir una estrategia común que

teniendo como objetivo final la inserción laboral de la persona,

tenga objetivos comunes de estrategia. Uno de los objetivos

comunes a las tres instituciones respecto a las políticas de

inserción laboral y que sólo se va a conseguir si existe una alta

coordinación, es la eficiencia y la optimización de los recursos,

para que éstos reviertan al máximo en la medida en sí y no en

la gestión de las mismas. Un segundo objetivo que requiere de

un trabajo conjunto entre administraciones, es la minimización

de la burocracia, tanto para el ciudadano como para la propia

administración. Este punto es clave y es perfectamente

realizable. Otros objetivos que permiten una buena

coordinación son la realización de un seguimiento y de una

evaluación real de todas las medidas llevadas a cabo por las

diferentes instituciones para comprobar la eficacia de las

mismas. Es decir, cuántos ciudadanos consiguen la inserción

laboral y un proyecto de vida. 

Desde Ciudadanos hemos planteado en numerosas

ocasiones la necesidad de abordar el tema de coordinación

entre instituciones allí donde se solapan las competencias. Y en

el caso de las políticas de inserción laboral y las ayudas

económicas hacía colectivos vulnerables, la coordinación es

necesaria debido a la gran dispersión de las actuaciones que

existen y la falta de la evaluación conjunta de la eficacia de las

mismas.

Otro punto importante a destacar y que no se menciona en

la moción, pero sí se ha hablado en comisiones, es que se

debería trabajar en elaborar la llamada carpeta ciudadana, para

que aquellas personas que intervienen en programas de

inserción laboral o de ayudas económicas, tengan esta carpeta

donde el organismo competente de cada administración, ya

sean ayuntamientos, consejos o Govern, pueda acceder a ella y

conocer cuando el ciudadano demanda entrar en un programa,

qué otras ayudas ha recibido u otros cursos de formación y

adecuar la nueva actuación de inserción a su perfil, sin tener

que volver a pedirle toda la documentación o su historial.

Siempre la descoordinación genera que el programa sea menos

eficaz o que la burocracia aumente.

Por otra parte desde el comienzo de la legislatura, las

empresas y entidades del tercer sector social para colectivos en

riesgo de exclusión, nos han explicado a todos los partidos la

necesidad de participar junto con las instituciones, para así

poder aportar mejoras en las convocatorias. Uno de los grandes

problemas con los que se encuentran es el hecho de que éstas

sean anuales. No saber si al año siguiente podrán seguir

atendiendo a las personas en el programa de inserción genera

la ineficacia de la misma medida, porque los procesos iniciados

con la persona se interrumpen. Las entidades que imparten

estos programas para colectivos en riesgo de exclusión,

necesitan una estabilidad de al menos dos años y necesitan

saber que va a haber continuidad en estas convocatorias, de

manera que puedan invertir en el programa y hacerlo cada vez

de mayor calidad y mayor profesionalidad. Otro problema que

nos han planteado es el no poder certificar sus cursos como
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nivel 1. Por lo tanto, nos comentan que están ofreciendo una

formación que mejora la persona, pero no la persona dentro del

mundo laboral, ya que no consiguen ese certificado.

Y un punto interesante que plantea la moción es impulsar

nuevas iniciativas y proyectos innovadores para la inserción

laboral, como es la formación dual o por ejemplo el auto-

emprendimiento muy importante.

Así pues, por todo ello Ciudadanos apoyará todos los

puntos de esta moción.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sandra Fernández del Grup

Parlamentari Popular.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, Presidenta. No utilizaré mi turno de

intervención. Solamente agradecer a todos los grupos

parlamentarios el apoyo y el tono que han utilizado para

aprobar esta moción.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ateses les intervencions, es pot considerar aprovada per

assentiment la moció i l’esmena?

Sí, idò queden aprovades per assentiment la moció i

l’esmena.

(Alguns aplaudiments)

IV. Compareixença de la presidenta del Govern de les

Illes Balears per tal d’informar sobre el límit del dèficit

fixat per a la comunitat autònoma de les Illes Balears, escrit

RGE núm. 3470/16, del Govern de les Illes Balears.

El quart punt de la sessió plenària d’avui correspon a la

compareixença de la presidenta del Govern de les Illes Balears,

per tal d’informar sobre el límit del dèficit fixat per a la

comunitat autònoma de les Illes Balears, escrit RGE núm.

3470/16, del Govern de les Illes Balears.

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores

diputades. Aquesta compareixença és una gran oportunitat,

oportunitat que ens ha de permetre tenir un debat seriós i

assenyat sobre el que simbolitza i suposa el compliment del

dèficit públic a la nostra comunitat autònoma.

Parlam d’un objectiu intermedi, d’una xifra

macroeconòmica al cap i a la fi, però que reflexa molt bé el que

ha suposat per a la gent del carrer en aquests darrers anys el seu

compliment obsessiu i, sobretot, el repartiment que s’ha

imposat des de BrusselAles a l’Estat i de l’Estat a les comunitats

autònomes.

Jo el primer que vull dir és que estic orgullosa de venir aquí

a donar explicacions, aquest és un més dels canvis del nou

govern, estar a disposició dels ciutadans, amb permanent

actitud de rendició de comptes i, evidentment, al servei

d’aquest Parlament. A diferència del que passava a la passada

legislatura, comparesc, tal i com ha demanat el Partit Popular,

per explicar el dèficit públic de l’any 2015. Explicaré, per tant,

la gestió que hem fet des que governam, una gestió que

qualificaria de rigorosa i eficient d’un pressupost que va

elaborar el Govern Bauzá. Un govern que, en el mes de maig,

ja havia superat en una dècima l’objectiu de dèficit per al 2015,

que era del 0,7%.

Aquest govern ha corregit el rumb i ha tancat amb la

previsió que va donar la consellera d’Hisenda en el mes de

juliol de l’any passat, la d’un 1,51%.

Rigor, control, pragmatisme i equilibri. No en tenguin cap

dubte. Aquests són els nostres principis de la nostra gestió, i els

mantendrem al llarg de la legislatura. Això sí, amb dos grans

pilars que els acompanyen: combatre el dèficit social, per una

banda, i reduir el dèficit democràtic que ens ha deixat en aquest

parlament el senyor Bauzá, i que corregim el més ràpidament

possible.

Precisament, perquè som rigorosos, perquè volem combatre

el dèficit social i donar totes les explicacions que calgui de la

nostra acció de govern, som aquí davant tots vostès.

I la primera reflexió que vull fer és estructural. Una

comunitat mal finançada com la nostra, que necessita un

tractament diferenciat, que té handicaps com la connectivitat i

la insularitat, no pot acabar sent tractada, amb les grans xifres

macroeconòmiques, com qualsevol altra comunitat. L’anterior

govern va acceptar, sense protestar, un percentatge de dèficit

per a la nostra comunitat absolutament injust i inassumible, va

acceptar, sense protestar, que el compliment del dèficit afectàs

molt més les comunitats autònomes que el Govern de l’Estat.

I tampoc no va fer res per corregir-ho després, mitjançant una

negociació, ni amb el president Rajoy, ni amb el ministre

Montoro. Bauzá va venir aquí un any a defensar els seus èxits

en matèria de dèficit, però les coses són com són: només el va

complir un any de la seva legislatura, l’any en que l’Estat,

precisament, el va flexibilitzar. I mentre retallava i retallava,

perquè només el tractava de complir retallant, mai no va

aconseguir cap compensació per la nostra manca de

finançament ni per ajudar al compliment del dèficit amb més

inversió estatutària o amb negociacions bilaterals.

Per tant, hem començat aquesta legislatura amb una doble

pena. Un mal finançament i un dèficit estricte sobre les

comunitats, per una banda, i cap mesura per compensar la

ciutadania per l’especificitat de les illes, per l’altra. I d’això

n’han pagat les conseqüències, encara les paguen, moltíssimes

famílies de les nostres illes.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603470
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Aquest és, per tant, l’escenari de partida, i el govern actual

ni ha plorat, ni ha acusat, ni ha decidit anar de víctima, hem

actuat, hem anat per feina. Primer amb decisions, amb una

actitud clara en el Consell Nacional de Política Fiscal i

Financera, votant que no al repartiment del dèficit entre estats

i comunitats autònomes, negociant amb el Sr. Rajoy i el Sr.

Montoro més ingressos per a les Illes Balears i amb una actitud

valenta en defensa dels interessos dels nostres conciutadans.

Però no només hem fet sentir la nostra veu davant Madrid,

sinó que hem pres decisions en l’àmbit de les nostres

competències, amb més ingressos, amb una política fiscal més

progressiva, més justa, on ara paga més qui més té; més lluita

contra el frau fiscal, i un impost turístic sostenible per obtenir

més ingressos que serveixin per fer possible el canvi de model

que necessiten aquestes illes. Aconseguir més ingressos per

donar millors serveis a la ciutadania. I amb eficiència en la

gestió, hem adoptat mesures d’eficiència per racionalitzar

millor la despesa en el servei de salut i en el servei d’educació.

Per altra banda, hem refinançat crèdits amb les entitats

financeres privades i hem introduït noves mesures de control de

gestió en el sector públic instrumental. Això amb un objectiu:

poder prioritzar recursos en el rescat de la ciutadania; i ho hem

fet amb ajuts per a menjadors escolars, amb la renda social,

amb el programa Visibles per a persones sense feina,

recuperant fons europeus que s’havien perdut durant la passada

legislatura. Un esforç sobretot per recuperar drets i serveis de

la gent, i cregui’m que l’esforç és gran perquè venim de molt

enrera.

He començat amb una pinzellada, amb una mostra de com

han canviat les coses en aquesta comunitat autònoma en aquests

gairebé nou mesos; de com, davant el compliment d’una xifra

macroeconòmica, pot respondre un govern. I el meu govern ha

respost amb una voluntat: complir amb l’equilibri

pressupostari, sí, però sobretot complir amb la gent. No hem

hagut de triar, hem decidit prioritzar. Rigor i equilibri,

estabilitat pressupostària, per suposat, però també suport a les

famílies, a la classe mitjana i a la gent treballadora d’aquest

país. I això és fa prioritzant, senyores i senyors diputats.

I per això, aquest debat és fonamental, perquè ens ha de

permetre a partir del dèficit debatre sobre els problemes reals

de la ciutadania d’aquesta terra, que són els que realment ens

haurien d’importar, i de com els donam resposta mentre

acomplim el que ens marca la Unió Europea.

Perquè aquest govern té la convicció que cal complir amb

l’estabilitat, però pensam que la podem complir amb un període

de temps més llarg en el temps, complir sí, faltaria més, però

asfíxia no. Aquest compliment estricte, ho hem vist tots aquests

anys, ha tengut un cost; jo l’he vist amb els meus propis ulls

aquest cost, l’he vist amb les persones que van venir al

Parlament per manca de suport al tercer sector, l’he vist amb

les persones que han deixat de rebre una prestació per

dependència, l’he vist amb els infants que es van quedar sense

suport escolar, sense beques per al menjador, l’he vist amb

pares que no han pogut pagar les matrícules universitàries als

seus fills, jo he vist el dolor que ha suposat aquesta política de

retallades estèril, amb l’augment de les llistes d’espera, el

tancament dels centres de salut els horabaixes, amb

l’acomiadament de milers de treballadors públics, amb

l’eliminació del suport a les polítiques actives d’ocupació, he

vist el dolor que suposà el dogma de la consolidació fiscal.

Jo he vist el dolor que va infligir el Partit Popular en nom

del dèficit públic, senyores i senyors diputats, un cost per a les

persones, per a les empreses, però també un impacte sobre

l’estabilitat financera de la nostra comunitat, sobre el

finançament, i també sobre com ha condicionat el futur de les

generacions presents, però també de les futures. Perquè, com

vostès saben, aquesta austeritat, aquests retalls, han suposat la

pèrdua d’oportunitats per a una generació sencera de joves, que

molts han hagut de sortir a l’estranger, i que ara és molt

complicat fer-los tornar. 

Ens toca parlar de la nostra realitat avui i és, per això, un

dels debats més importants que podem tenir, no el de la xifra

per se, sinó per entendre com hem arribat fins aquí. Debatre

aquí, en aquest hemicicle, ens ajudarà a trobar respostes al que

ha passat aquests darrers anys a les nostres illes, però també a

Espanya i al nostre continent.

Un continent, i no ho vull obviar, que en aquests darrers

dies ha viscut de nou el terror, un terror ple d’ira que no

acabarà mai amb els principis de la llibertat i la justícia i la

democràcia i els drets humans que ens inspiren, i dels que som

hereus com a ciutadanes i ciutadans europeus. Un terror

ignominiós que provoca incertesa, incertesa econòmica,

geopolítica, incertesa global, en definitiva, i això afecta la

nostra economia, la nostra vida quotidiana, les nostres

decisions.

Per això no és fàcil en aquest món canviant fer pronòstics

ni previsions econòmiques, i per tant crec que el debat que

tenim avui ha de ser un debat que estigui contextualitzat en un

moment de gran complexitat, geopolíticament parlant. De

complexitat, difícil, canviant, però també de millora de la

reactivació econòmica a les illes que va consolidant el

creixement. 

L’ocupació té un molt bon comportament, i els indicadors

globals que té el govern són bons. Jo els vull anunciar que

tenim estadístiques recents que ens fan corregir a l’alça les

previsions de creixement per a l’any 2016. I les fem a l’alça a

un moment incert, i això ens ha de fer ser prudents, segons la

Direcció General d’Economia del Govern, aquest any tendrem

un creixement al voltant del 3,5% del PIB, augmentant en

gairebé mig punt la previsió que vàrem fer fa uns mesos, un

creixement que va en la línia de la tendència positiva que ja va

donar ahir l’Institut Nacional d’Estadística per a l’any passat.

Prudència, eficiència i rigor pressupostari precisament a un

moment de creixement, ja ho he dit, perquè Europa avui es

troba a un moment que té el repte de sortir de la crisi i també de

la resposta al terror que condicionen la nostra realitat. 

També és cert, i no és la primera vegada que ho dic, que

Europa es troba de nou en una fase poc engrescadora, obscura,

poc valenta. Europa no sembla Europa, ni amb la resposta

econòmica que s’esperava front a la crisi, ni tampoc amb altres

àmbits, com el de la solidaritat i els drets humans. No ha estat

a l’alçada en el drama dels refugiats, que no és problema de
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refugiats, sinó de nulAla voluntat política per a la seva recepció

i acollida. Ja sé que són temàtiques diferents, però convergents,

que es toquen, perquè al final el dictat que s’aplica és que les

persones, en aquesta Europa conservadora, no van primer, no

han estat prioritàries, ni amb el dèficit, ni amb els refugiats.

Però tornem als que ens ocupa, i per començar, vull posar

damunt la taula una xifra per contextualitzar, per entendre

millor de què parlam quan parlam d’un objectiu

macroeconòmic com el dèficit. Dèficit no és sinònim de veritat

absoluta, això és obvi, no és un indicador estàtic, ni una religió,

ni una secta a la qual s’hagi de seguir, ni un dogma universal.

Hem de fer un poc de pedagogia, mirin els Estats Units, una

economia amb una taxa d’atur d’una sola xifra, amb una

economia que sembla recuperada, amb una política monetària

a l’altre extrem de la nostra, que crea ocupació neta, va

comptabilitzar en el 2014 un dèficit públic sobre PIB del

4,11%. Res a veure amb el nostre escenari.

Aquí, a casa nostra, en el mateix període, el 2014, en

aquestes illes, amb xifres d’atur de dos dígits, amb 300.000

persones en risc d’exclusió social el 2014, vàrem tancar el

mateix exercici amb un dèficit d’1,74% del PIB.

No es tracta de comparar, és clar que no, però és tracta de

ser conscients que no hi ha una veritat absoluta sobre el dèficit,

encara que alguns s’hagin encarregat de fer creure aquests anys,

i molt especialment des de la Unió Europea, que la reducció del

dèficit era la condició sine qua non per a la recuperació

econòmica. El que sí està demostrat és l’impacte i el dolor que

ha generat l’austeritat malentesa: per complir-la es va aplicar

una camisa de força a les nostres economies, amb mesures com

la del dèficit que tenien com a objectiu la consolidació fiscal.

Mirin, a Espanya, es notòria i coneguda la consolidació

fiscal que va dur a terme que l’actual president en funcions, va

suposar retallar el dèficit estructural sense interessos un 3% del

PIB el 2012 i un 2% addicional el 2013. Quin va ser el resultat?

La destrucció d’un milió de llocs de feina, crec que això ningú

no ho pot discutir. Al final de la legislatura, aquesta austeritat

amb retalls estructurals de dèficit, ha deixat un país amb un

deute del cent per cent, un dèficit, com avui ens anuncia el

ministre Montoro, superior al 5%, i un forat a la Seguretat

Social de 15.000 milions d’euros.

A més, set anys després de la gran recessió, seguim amb

més de 4 milions d’aturats. D’això se’n diu hipotecar el futur de

la gent.

Si això ha fet sofrir la gent, tampoc no ha ajudat a millorar

una situació estructural de la comunitat autònoma de les Illes

Balears el mal finançament, que és la mare de totes les batalles.

Perquè al final aquesta austeritat expansiva suposa menys

recursos, menys despesa pública, menys inversió social, i això

vol dir menys qualitat de vida per a la gent.

I per tant, és urgent també parlar de la necessitat de canvis

en el model; aquest govern hi fa feina des del primer dia, i així

li vaig fer saber al Sr. Rajoy, i també ho vam expressar al

Consell de Política Fiscal i Financera el mes de juliol. 

En aquest temps també hem treballat amb altres territoris

d’Espanya, fa uns mesos vam abordar el tema amb la comunitat

valenciana, amb ells ens uneix la voluntat inequívoca de

canviar el model i amb ells continuarem treballant.

Com saben, vàrem haver de suspendre per força major la

trobada amb el president Puigdemont, tenia la intenció de

plantejar-li la qüestió del finançament, la condonació del deute,

l'autonomia fiscal, el paper de les illes en el mediterrani i en el

món. En les properes setmanes fixarem data per treballar en

solucions a l’àmbit del finançament, un aspecte que ens uneix

conjuntament amb els valencians. 

I per descomptat, continuarem cercant nous aliats per

canviar un sistema que s’aplica de forma injusta i que genera

per damunt de tot un dèficit social en forma d'uns serveis

públics i d'una competitivitat més fràgil que en altres territoris.

N’hi ha prou a recordar la publicació de les darreres balances

fiscals: 1333 milions de saldo negatiu per a les illes, jo crec que

n’hi ha prou a dir això.

I front a això, front a una situació clarament injusta, cal

batallar a diari a tots els àmbits de l’Administració del Govern

central, no com en la passada legislatura en la qual optaren per

no lluitar per un nou finançament i, en canvi, és va fer més

deute i es va acotar el cap davant Madrid. Sense batallar les

inversions estatutàries, sense batallar ni una nova

infraestructura, sense batallar el pressupost general de l’Estat.

Una bandera blanca escandalosa, que ara pagam en forma de

dèficit en infraestructures, serveis i inversions. Això si, una

jugada mestra per al Govern d’Espanya i, en canvi, una pèssima

jugada per als ciutadans de les Illes Balears. Mirin, si no, el

forat anual que tenim en educació, en salut, en depuració

d’aigües, en dependència. En fi, l'herència de no reclamar res

durant quatre anys. Retallar molt, això sí, en drets, en llibertats

i en serveis, però poca cosa més es va fer la passada legislatura.

I jo crec que això no és el bon camí, és un camí equivocat. 

I en canvi, vull posar en valor, senyores i senyors diputats,

el que ha fet el nou govern en només vuit mesos, el de la

passada legislatura i el que tenim ara, resumeix dues maneres

de fer política: des del rigor, aposta per les polítiques que

transformin creixement en benestar front a una altra molt

restrictiva, que és la d’aquests darrers anys, i que ha provocat

les polítiques que tots coneixem i que varen ser castigades dia

24 de maig.

Dos models, per tant, es poden defensar tant l’un com

l’altre, el que passa evidentment és que el cost i el dèficit social

que ha creat el segon aquests anys és molt elevat. Jo vull

recordar que una de les darreres EPA de la passada legislatura

subratllava que hi havia més de 150.000 persones sense feina

a les nostres illes. I això no era fruït de l’atzar.

Senyores i senyors diputats, cal fer memòria. Els mateixos

que ens van dir que passaríem del caos al cosmos, són els que

en aquest continent, des de governs i administracions de

diferents nivells, s’han encaparrotat en només utilitzar una fitxa

per moure’s dins del taulell de la política econòmica. La

política monetària s’ha erigit en la gran protagonista en els

darrers anys de crisi econòmica; els bancs centrals han
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continuat mantenint els tipus d’interès baixos en la major part

dels últims anys, inundant el mercat de diner a preu de saldo.

Com ja saben tots vostès, la motivació no era una altra que

surar l’economia i augmentar la demanda agregada mitjançant

la generació de crèdit. Una resposta ortodoxa, però que no ha

pogut equilibrar un element fonamental, que és el de la

desigualtat, ni tampoc no ha donat solució als problemes

estructurals de la nostra economia, tot i evitar el colAlapse, i així

ens trobam de nou amb incerteses per a l’any 2016. El que és

evident és que la gran depressió no ha millorat la transparència

financera i la desigualtat ha augmentat. I saben quin ha estat el

problema? No hem aconseguit vèncer trampa de la liquiditat,

el flux de milers i milers d’euros injectats en les economies dels

països de l’eurozona no han arribat a les butxaques de les

persones i de les empreses perquè poguessin consumir i

invertir. 

Com un ésser humà sense corrent sanguini, el teixit

econòmic ha caigut en l’anèmia més absoluta. I el que és més

greu: les bateries de la política monetària s’aproximen al seu

esgotament complet.

Alguns de vostès, els de la famosa austeritat expansiva,

diran que no hi havia més remei, que no hi havia una altra

solució. La solució, en canvi, era i és molt a la vora, es tracta

d’esmenar el problema de la manca de demanda no només

relaxant les condicions monetàries, sinó potenciant la inversió

pública. Els governs han de manllevar per invertir en recerca i

investigació, en educació i formació, en infraestructures, en el

rescat de la gent. I és al contrari el camí que hem de fer: s’ha

d’aprofitar aquesta era de tipus d’interès baixos o gairebé nuls

per dur a terme projectes d’inversió social i econòmica. Això

ha de servir  per fomentar els rendiments de la inversió privada,

animant el teixit empresarial a dur a terme projectes

addicionals.

Així ho indica el darrer butlletí econòmic del Banc Central

Europeu, recentment publicat, es deixa ben palès que un nivell

baix d’inversió pública mantinguda per un període perllongat

pot dur a una disminució del producte interior brut a llarg

termini.

Així les coses, l’entorn d’interessos baixos pot afavorir i

estimular la despesa pública amb la finalitat d’incrementar la

demanda agregada i l’activitat econòmica. Fins i tot, un

membre del Consell del banc recomana a tots els països adoptar

estructures fiscals més favorables al creixement i que

redirigeixin la despesa cap a la inversió, l’educació i la

investigació. Tot això, s’ha d’acompanyar d’un control

pressupostari que generi una confiança en els mercats sobre la

solvència financera de l’administració.

És clar que s’ha de rebaixar el nivell de deute públic, però

una de les millors formes de reduir-lo és, sense cap dubte,

augmentant el creixement econòmic. I per assolir aquest

objectiu, ha quedat ben demostrat que ni l’expansió monetària

ni la consolidació fiscal serveixen.

D’això últim és un bon exemple la situació de les nostres

illes. La reducció del dèficit que va dur a terme l’anterior

administració aplicant retalls com mai no s'havien vist al

pressupost i a la qualitat de vida dels ciutadans, no ha tingut un

reflex en la ràtio deute/PIB, ans el contrari, l’estoc de deute no

ha deixat d’incrementar-se. Des del 17%, a mitjans de 2011,

fins el 30% a finals de l’any passat. Per tant, reduir dèficit a

través de retallades no implica necessàriament que la solvència

d’un territori augmenti.

La nostra intenció és controlar i reduir aquesta variable. Ho

farem estimulant les inversions públiques en el teixit econòmic

que facin falta. I els puc assegurar que en manquen

moltíssimes.

Aquesta fotografia mostra clarament com han actuat els qui

ens han governant aquests anys a les illes. El Partit Popular ha

estat un defensor acèrrim d’aquest model del compliment dels

objectius del dèficit marcats per la UE, sense mai negociar ni

tan sols una petita flexibilització i fent-la pagar a la ciutadania.

Això el fa plenament responsable de les conseqüències d’unes

polítiques d’austeritat expansiva, que han deixat molta gent pel

camí, i aquí, a Balears, en som conscients perquè els darrers

quatre anys han estat duríssims per a la gent.

Dins aquest marc, per tant, aquest govern té clares les

coordenades pragmatisme econòmic i radicalisme social per

transformar el creixement en benestar.

Senyores i senyors, vostès saben que vaig anunciar en

aquest Parlament, a pregunta del senyor Jaume Font, que el

deute, a 30 de setembre del 2015, era de 8.900 milions d’euros,

i avui puc dir que el deute ha baixat, l’hem reduït a 8.744

milions d’euros a desembre de l’any 2015, de 8.900 a 8.744

milions d’euros per a l’any 2015.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Hem tancat el 2015 amb un dèficit d’un 1,51%, recordin

que va ser de l’1,74% l’any 2014.

Com els he dit, quan nosaltres començàrem a governar ja

s’havia superat el límit permès per a l’any 2015, que era del

0,7%. En el mes de juny ja ens trobàvem en el 0,8%, Bauzá ja

havia sortit de nou l’ortodòxia fiscal.

Hem tancat amb un 1,51%, tal i com vàrem anunciar l’estiu,

un govern que pronostica i acompleix, un 1,51% que s’explica

també per algun forat del pressupost de l’any 2015. I perquè el

Govern de l’Estat ha decidit imputar tot el deute de les

autopistes d’Eivissa -se’n recorden, les autopistes del Sr.

Matas-, tot el deute l’ha decidit imputar amb dèficit per a l’any

2016, això ha suposat un zero..., per al 2015, això ha suposat

un 0,4%, si no, haguéssim tancat el 2015 amb un dèficit de

l’1,01%. De fet, ironies de la vida, hem hagut de corregir el

rumb d’un dèficit que el president anterior, com quasi cada any,

no hagués complit.

Seguim, per tant, en una línia d’estabilitat malgrat que no

compartim la velocitat ni la manca de flexibilització a l’hora de

complir els indicadors, però sense retallar, sense fer pagar el

peatge que suposa a la gent. I aquesta és la gran realitat que ens

toca viure, senyores i senyors, perquè aquests darrers anys, el

mantra del dèficit ha estat un mantra ideològic, que ha estat

com una religió en el marc de la Unió Europea. Ara sembla que
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s’hagi oblidat el que va suposar aquest mantra, però les

paraules en aquest hemicicle dels consellers d’Hisenda

precedents, cada vegada que es parlava de dèficit, d’austeritat,

d’ortodòxia, tenien un impacte clar, no es preocupin i jo els

faré un poquet de memòria.

Amb l’excusa d’acomplir un dèficit que, a més, no

acomplien, amenaçaren amb tancar l’Hospital General i

l’Hospital Joan March; en nom d’una austeritat malentesa,

tancaren els centres de salut els horabaixes, la sanitat va deixar

de ser universal. Per no parlar de l’acomiadament de milers de

treballadors públics; de l’augment de ràtios a les escoles, i per

suposat, de baixades de professionals docents als centres, de

pèrdua de llocs de feina, d’habitatge, de desnonaments, de

drames personals i familiars. Això és la vertadera herència del

Partit Popular i no l’ortodòxia econòmica!

Era un mantra que suposava  retallades de les polítiques

socials, i per suposat, de l’atenció a la dependència. Dèficit era

la paraula màgica per justificar les retallades de les beques de

menjador, de la manca de suport a la cultura, a la innovació, a

la ciència i a la tecnologia. Retalls en matèries de suport a les

persones que cercaven feina, a les persones que volien una

segona oportunitat.

Aquesta austeritat durant aquests anys ha provocat la

sensació entre la societat que el pacte social que garantia el

nostre benestar s’ha romput. Es percep clarament que

l’austeritat ha estat sinònim de pobresa per a la majoria i de

riquesa per a uns pocs. I aquesta percepció és al carrer, es

percep que els mercats són els que realment han marcat les

decisions aquests anys. I si algú ho posa en dubte, n’hi ha prou

a consultar l’informe d’Oxfam el qual certifica el creixement

exponencial de la desigualtat i de la pobresa, i que ha provocat

que 62 persones disposen de la mateixa riquesa que 3.600

milions de pobres en el món. Mentre la crisi afectava la gent

del carrer, els mercats han creat persones individuals més

riques que mai.

Senyores i senyors, darrera de la gestió del dèficit per part

del Partit Popular, s’hi amaga un mite, el mite dels bons gestors

del Partit Popular, que escudats sempre amb les xifres

macroeconòmiques, amb objectius intermedis, s’han penjat una

medalla que no és per a res verídica. La gestió Popular ni va

millorar el deute públic ni va assegurar el compliment del

dèficit públic que marca la Unió Europea, i avui en tenim una

mostra, el ministre Montoro ha d’explicar que sobrepassa en

0,8 dècimes el dèficit públic d’Espanya que havia pactat amb

la Unió Europea.

(Remor de veus)

Ni el PP és bon gestor, ni sabem molt bé què vol fer quan

governa. Precisament, ara, quan hi ha una certa reactivació, és

quan hem de parlar de model que volem per aquesta comunitat

autònoma. I jo crec que el més important és que ara no tenim

un problema de creixement econòmic, ara hem de pensar el

futur, no només amb els indicadors; hi ha previsions

econòmiques optimistes, com he dit abans, marcades per la

bona tendència del turisme, que estira a la resta dels nostres

sectors productius, com hem pogut veure aquesta setmana

santa. Hi ha més percepció de millora.

Aquestes festes precisament demostren que necessitam

turistes, no en sobra ni un, però els hem de repartir al llarg de

l'any de la manera més homogènia possible. I al mateix temps,

hem de treballar altres sectors productius, diversificar, innovar,

ajudar el talent.

Nosaltres hem d'aprofitar ara el creixement per ser més

competitius, per fer reformes de fons, per aconseguir, i jo sé

que sempre és difícil fer-ho possible, un model més diversificat.

El creixement que tenim ara no és pot limitar a fer el que ja

hem fet altres vegades, necessitam invertir, amb la capacitat

limitada que tenim, però ho hem de fer, i sobretot en qüestions

que ens permetin ser més innovadors, tant des d'allò públic com

des del sector privat. 

Hem d’acompanyar a les petites i mitjanes empreses, hem

de donar suport als productes locals, hem d’innovar i atraure

talent en els nostres centres tecnològics, hem de creure en les

noves energies i en el medi ambient, hem de diversificar la

nostra oferta formativa, i hem de potenciar sectors com

l’educació, el tercer sector social, les empreses amb alt valor

tecnològic. I ho hem de fer en un marc local de creixement que

va bé, en un marc d’incertesa global que fa dubtar tothom. Hem

de ser conscients, en tot cas, que tenim, per mor d’aquests anys

de retalls, un teixit fràgil, venim d'on venim, i això fa que costi

poder recuperar el que s'ha perdut. Consolidar una recuperació

en benestar, que és el nostre repte principal, no és una qüestió

de dos dies. El major repte que tenim és que l’escenari

d’aquesta comunitat, després d’exercicis de retalls, canviï el

més ràpidament possible.

El dèficit, el vertader dèficit que tenim és el dèficit social,

la desigualtat, la precarietat, els contractes de curta durada, la

manca de treball per als joves, la manca d'oportunitats per la

gent que ha perdut la seva feina. La desigualtat no ha

desaparegut en sis mesos, però és cert que les condicions per

canviar el rumb de les coses són millors ara que fa un any. La

contractació és millor, però els salaris encara són baixos, i la

durada dels contractes també.

Però això, és important recordar un fet: aquest dèficit social

l’ha provocat la ideologia, no ens ha caigut del cel per obra

d'un desconegut; una ideologia aquí de la mà del Sr. Bauzá i

del Partit Popular, que ha provocat un model de societat amb

més desigualtat. I la coartada perfecta per fer-ho ha estat

l’excusa de complir uns objectius de dèficit que marca la Unió

Europea i dels que no compartim ni la velocitat del compliment

ni el percentatge.

Jo hi ha una cosa que no discutesc: es evident que els

comptes públics han de mantenir un equilibri, ara bé, no estic

d’acord ni amb el percentatge de compliment ni amb el tempo

que se’ns imposa. L’equilibri macroeconòmic és fonamental i

jo en som la primera defensora, però no estic d’acord que el

preu l’hagi de pagar la classe mitjana i treballadora amb menys

drets, menys serveis i menys oportunitats per a ells i per als

seus fills. Crear dèficit social per complir el dèficit que ens ve

marcat és una sentència per a la nostra societat, és que és tan

obvi que em sembla escandalós. I el més escandalós és que

encara es continuï per aquest camí: és escandalós que avui el

ministre Montoro digui que per cobrir el dèficit que ha creat

Espanya, haurem de fer més retalls a les comunitats autònomes.
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A quin costat estan vostès, al del Sr. Montoro o al dels

ciutadans de les Illes Balears?

Nosaltres som un govern seriós, pragmàtic, eficient, hem

tancat el 2015 fent possible que el compliment del dèficit sigui

el menys desviat possible, i al mateix temps posant en marxa un

full de ruta amb un objectiu prioritari, el d’eixugar el dèficit

social que pateix aquesta comunitat.

Posar en marxa la renda social és combatre el dèficit social;

augmentar les plantilles de professorat és eixugar el dèficit

social; obrir el centres de salut els horabaixes també és

combatre el dèficit social; deixar de cobrar 10 euros per la

targeta sanitària, també és una mesura per combatre el dèficit

social; fer polítiques de rescat de la ciutadania, fer polítiques a

la recerca de pactes i acords per al benestar de la ciutadania, tot

això és la primera prioritat del Govern. 

En canvi, és evident que hem posat mesures fermes, com he

dit abans, per obtenir ingressos, i que són precisament mesures

per aconseguir aquest equilibri. Però, a més, hem reivindicat

públicament que calia canviar les regles del joc. Nosaltres

vàrem demanar el mes de juliol en el Consell de Política Fiscal

i Financera una flexibilització de les mesures de dèficit;

Montoro va dir no. Jo mateixa vaig demanar una flexibilització

del dèficit al president Sr. Rajoy en el mes de setembre a la

Moncloa. Rajoy va dir no. A una trobada amb el ministre

Montoro, a Madrid, durant la tardor, vàrem tornar insistir en la

necessitat de flexibilitzar el dèficit que marca BrusselAles, per

una banda, i d’una distribució més equitativa entre comunitats

i Estat, que en aquest moment es troba en total desequilibri.

Vàrem tornar rebre el no per resposta.

Encara que només fos per això, seria absolutament necessari

un canvi de govern a Espanya.

També, quan hem viatjat a BrusselAles, al Comitè de

Regions, aquest 2016, hem expressat la necessitat d’una

flexibilització del dèficit. I ho faré cada vegada que sigui

necessari. I ho he demanat per una qüestió simple, pensen que

això no té cost per la gent? Els faig una pregunta, i crec que

cada partit és definirà per la seva resposta. Algú pensa que amb

la política econòmica obsessionada amb l’austeritat i la

reducció del dèficit no ha deixat víctimes pel camí?

Perquè aquí hi ha la clau de la compareixença d'avui, què ha

millorat per a la gent aquests anys de retalls amb l'obsessió del

dèficit? Que jo sàpiga, ens ha fet més desiguals en una societat

més injusta que mai.

I no fa falta anar a obres que han fet la volta al món per

recordar que la desigualtat torna a nivells de finals del segle

XIX. Es vergonyós que hi hagi riqueses individuals que tenguin

més que tot un país sencer. Algú nega aquí, en aquest

hemicicle, que l’obsessió per l’austeritat ha deixat més

precarietat, més temporalitat i més desigualtat en aquesta terra?

Com ha escrit Dani Rodrik, a partir del 2009, amb la crisi

financera, cada programa econòmic imposat a països amb crisi

a la Unió Europea havien de suposar que les reformes

estructurals oferirien una ràpida recuperació econòmica. El

Fons Monetari Internacional, la Comissió Europea, el Banc

Central, varen diagnosticar que les reformes serien costoses,

però varen subestimar el cost que ha suposat per a la gent, i

això és el que aquest govern no vol que es repeteixi de cap de

les maneres.

Ara és el temps d'un nou rumb, és el temps d'enfortir la

nostra societat, de posar les bases d'un nou temps que ens faci

ser més competitius, però sobretot una societat molt més justa,

on es pugui reduir la desigualtat, i també reduir el cost social

d'aquest anys.

Deixi’m acabar recordant que el meu objectiu és sobretot

complir els anhels de la gent, i la gent vol simplement viure un

poc millor que els darrers anys. Crec que és obvi que hem de

complir amb l’equilibri, amb el dèficit, però el que demanam és

espaiar el tempo del compliment per poder invertir en la

societat, en les persones i les empreses, per augmentar la

riquesa i el desenvolupament, per consolidar la reactivació

econòmica en creixement, i el creixement en benestar. Aquesta

inversió social ens farà créixer, reduirà el nostre estoc de deute

i dependrem menys dels mercats, i lògicament augmentarà la

nostra solvència. Davant el dèficit social, inversió social. 

Jo no pens vendre els ciutadans per unes dècimes

macroeconòmiques que s'ha demostrat que no porten millor

benestar si no van acompanyades de mesures d'estímul per a les

famílies i les empreses. 

I recordin que dèficit i deute són dues cares de la mateixa

moneda, i que per tant són dos aspectes que hem de tractar

conjuntament. I ho hem de fer sent conscients del marc en el

qual jugam, en un tauler on la distribució de les quotes de

dèficit entre Estat, comunitats autònomes i ajuntaments

realitzada per l’administració Rajoy-Montoro penalitza els

municipis i l’administració autonòmica.

Per tant, com ja he dit, pragmatisme econòmic, radicalisme

social per transformar creixement en benestar.

I els vull recordar, per acabar, com va dir Jeremy Corbyn a

la darrera conferència dels laboristes britànics, que l’austeritat

és una elecció política, no una necessitat econòmica.

Moltes gràcies

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens, del Grup

Parlamentari Popular.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

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

després d’escoltar les ganes que tenia vostè de fer un debat de

política general el que em sorprèn és que no hagi comparegut

a petició pròpia en aquest parlament, com sí feia José Ramón

Bauzá, i hagi hagut de comparèixer a petició del Grup

Parlamentari Popular. I dic un debat de política general perquè

per justificar el seu dèficit i la seva no-acció de govern ha hagut

d’emprar mentides, manipulacions i molta demagògia.
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Li hem demanat, Sra. Armengol, que comparegués per

explicar el tancament provisional de comptes de la comunitat

el 2015, perquè per molta conselleria de Transparència la

realitat és que aquest govern ha apagat els llums. Ni va

comparèixer el mes d’agost de 2015 per donar compte de la

liquidació de 2014, ni ha publicat el pressupost de 2016

consolidat de la CAIB en format de dades tractable, ni ha

publicat l’execució pressupostària des de novembre de 2015,

acompanyat tot això de la suspensió de l’aplicació de la Llei de

finances aprovada pel Partit Popular. Tot i tenir una flamant

consellera de Transparència aquest govern és manco

transparent que el del Partit Popular. Resulta que aquell govern

indesitjable del Partit Popular donava més dades als ciutadans

que no aquest govern de canvi, tot i que el seu vicepresident

econòmic, abans que fos vicepresident i se n’anàs a passejar per

fires turístiques, explicava que allò important era la liquidació

dels pressuposts. Es veu que no és el mateix receptar que

prendre.

Ha apagat els llums, Sra. Armengol, i ara no sabem si és

veritat allò que contava el seu conseller de Presidència sobre

els alts càrrecs perquè els ciutadans no poden comparar la

retribució d’alts càrrecs i personal eventual, a tancament de

2015, amb els anys anteriors. Han apagat els llums, Sra.

Armengol, i tres mesos després d’iniciar l’any no sabem

l’execució pressupostària mensual de la comunitat d’enguany,

ni el Pla d’ajustament aprovat per accedir al FLA 2016 com els

exigia la Llei de finances que vostès bé es varen preocupar de

suspendre per poder actuar a les fosques. No coneixem tampoc

el Pla d’equilibri econòmic i financer que han hagut de

presentar en virtut de l’incompliment de 2014. No tenen dret

els ciutadans a saber on faran els ajustaments?, perquè si una

cosa està clara és que vostès segueixen fent ajustaments, o

retallades, com diuen vostès; el que passa és que els fan a les

fosques.

Ara, en canvi, aprovarem una oficina anticorrupció, quan la

consellera s’aclareixi, això sí, però la realitat és que ha decidit

autoabsoldre’s de totes les mesures preventives a les quals

hauria d’estar subjecte aquest govern. Per això era necessària

la seva compareixença, per posar llum a allò que tan

cautelosament manté a les fosques, per donar comptes del

tancament de l’exercici pressupostari, amb l’esperança que ens

explicaria la seva acció de govern i la seva contribució des de

l’administració dels doblers públics a disminuir la desigualtat

de la nostra comunitat. 

Volíem que ens expliqués allò que deia fa nou mesos, que

la política sense doblers era una quimera. Però una vegada més

no ha defraudat; la seva anàlisi és simple i simplista: la culpa de

tot és del Partit Popular. A més d’això, té alguna cosa a dir als

ciutadans respecte de la solvència de la seva administració?, de

la capacitat que té per implantar millors polítiques públiques?

Avui, que gràcies al Partit Popular es posa al front dels

ciutadans, com els explica que estant al mes de març no hi ha

doblers dins la caixa? Han fet net, Sra. Armengol, amb rigor i

eficiència, però han fet net. 

Venga, parlem d’herències, amb llums i taquígrafs.

L’herència que reberen vostès: una economia creixent al 3%;

una taxa d’atur per baix del nivell de 2009, 20.000 aturats

manco i 20.000 ocupats més; la segona comunitat en el

rànquing de contractació indefinida des de febrer de 2012;

període mitjà de pagament a proveïdors a 41 dies; i 150 milions

d’euros dins la caixa de la comunitat. Ara també hi sortim, als

rànquings: la comunitat en què més augmenta el període de

pagament a proveïdors o la comunitat amb la pressió fiscal més

alta, un canvi radical, ens diuen. Gràcies a les polítiques que

tant denigren, les del Partit Popular, que han tornat la comunitat

al creixement econòmic, i havent baixat els imposts el 2015, tot

i que vostè bé es va preocupar que la seva pujada entrés en

vigor de manera inèdita dia 31 de desembre i no l’1 de gener de

2016, com la resta de la Llei de pressuposts, per anulAlar la

baixada del Partit Popular, la comunitat ha comptat amb 109

milions d’euros més de recaptació tributària, 160 milions

d’euros més de sistema de finançament, s’han pagat 84 milions

d’euros manco d’interessos, i han arribat 26 milions d’euros

més de transferències de l’Estat. 

I amb tot això, Sra. Armengol, amb quina cara ens diuen

vuit mesos després que tenen la caixa buida? Què els deim als

ciutadans, a part que el Partit Popular és el dimoni? Els podem

dir que els ingressos no financers pressupostats pel Partit

Popular el 2015 s’han complit fil per randa: 2.977,7 milions

pressupostats, 2.977,1 milions liquidats. No engani, no digui

mentides, no hi ha forat; no falta realisme en el pressupost de

2015, ha sobrat descontrol a la despesa del seu govern i li sobra

supèrbia per reconèixer-ho. Els podem dir també que dia 2 de

juliol...

(Alguns aplaudiments)

...Intervenció de la comunitat feia una previsió de tancament

del dèficit de l’1%, i vostè ha acabat amb un 1,51, 127 milions

més. Corregir el rumb, li ha dit fa un poc. Els podem dir també

que el director general de l’Ib-salut ens contesta que el maig de

2015 la previsió de tancament era de 1.380,3 milions, i vostè ha

acabat amb 1.412,32 milions, i res de baixar les llistes d’espera.

Els podem dir que en un exercici en què la comunitat ha

comptat amb 270 milions d’euros més que el 2014 han

incrementat en 366 professors el setembre de 2015, el mateix

nombre que els 362 que va augmentar el govern del Partit

Popular el 2014 amb menys recursos. Els podem dir que el

govern del Partit Popular va augmentar un 56% el pressupost

de dependència, i que vostès, amb més recursos, han baixat en

5 milions d’euros aquest pressupost.

No és que la política sense recursos sigui una quimera, és

que l’absència de la seva política econòmica ens deixa la caixa

buida el mes de març. Han bastat nou mesos de govern perquè

tots els seus discursos sobre precarietat, exclusió i pobresa

quedin en evidència. Nosaltres li demanàvem sempre: “Com ho

farà?”, i vostè mai no ens contesta. Sap per què?, perquè no té

un com. Som al març de 2016, encara no ha posat en marxa la

renda mínima i tot i així ja no hi arriba.

Les polítiques del Partit Popular van tornar la nostra

comunitat al creixement econòmic i, amb el creixement

econòmic, el retorn de la inversió i la generació d’ocupació, i

amb la creació de llocs de feina es va produir la reducció de la

desigualtat; sí, es va reduir, perquè entre 2009 i el 2010,

Govern d’esquerres, taxa de risc de pobresa va augmentar en

4,6 punts. Des del 2011 s’ha anat reduint de forma constant fins

els 19,7 punts, informe de Càritas. El mateix informe que diu
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que la taxa de baixa intensitat laboral de les llars de Balears,

aquelles on els adults treballen menys del 20% del temps, es va

reduir a la meitat, passant del 13% el 2011 al 7% el 2013.

Parlam de la gent, Sra. Armengol, i això és el reflex de com

una bona política econòmica fa que les xifres macro beneficiïn

la gent. La reducció del dèficit permet la reducció del dèficit

social, i el problema no és només la seva política de despesa

pública descontrolada, no, el problema no és aquest. El

problema més greu és que vostè encara viu de la inèrcia, d’un

creixement econòmic heretat i que en aquests nou mesos totes

les mesures que ha pres van dirigides a aturar l’activitat

econòmica. Han augmentat exageradament els imposts a tots

els ciutadans de les Balears, quan s’ha demostrat que el 2015,

tot i baixar imposts ha crescut la recaptació. Han derogat totes

les reformes estructurals que han possibilitat el creixement

econòmic. Tenen com sempre un problema d’enfocament, quan

posen l’èmfasi en l’estat del benestar, l’estat del benestar surt

malparat. Incomplir el dèficit no hauria de ser motiu d’orgull,

més dèficit com vostès demanen no és una alegria, les majors

despeses sobre els ingressos es cobreixen amb endeutament, bé

sigui bancari o bé sigui aquell que tant li agrada a vostè,

damunt les espatlles dels proveïdors, perquè aquest dolor vostè

no el veu.

Quina política pressupostària que incideixi a les persones a

través de la inversió pot fer, si el seu descontrol deixa la caixa

buida? Jo li ho diré, no pot fer cap política pressupostària, ni

pot fer cap política d’inversió, ni pot redistribuir res. Ni tan sols

podrà repartir les inversions de l’ecotaxa, perquè ni li bastaran

per quadrar els pressuposts. Com es poden millorar les rendes

salarials dels treballadors si la seva administració es dedica a

incrementar costos burocràtics i fiscals a empreses i a

autònoms? Amb subsidis? Quins subsidis si té la caixa buida?

Tenim un problema de finançament, és cert, el mal finançament

ens du a tenir menys recursos per poder dedicar als serveis,

l’actual sistema de finançament provoca, per tant, que el dèficit

es torni estructural, és cert. És tan cert com que el Partit

Popular hi va votar en contra i vostè hi va votar a favor,

renunciant expressament al deute històric en salut i educació de

582 milions d’euros...

(Alguns aplaudiments)

I ara demana més finançament i que li condonin el deute i

amb això ho arregla tot. Però les polítiques equivocades no

s’arreglen ni amb tots els sistemes de finançament del món

junts. Aquesta no pot ser l’excusa per no fer res a l’hora de

controlar el dèficit. Ha apagat el llum, Sra. Armengol, i ens

preocupa la poca claredat d’idees del seu govern. Perquè això

no és una carrera, avui no parlam d’una dècima més o una

dècima manco. No parlam de qui ajusta més o qui ajusta

manco. Avui parlam de benestar, de creixement econòmic i de

la política econòmica que beneficia els ciutadans. Per això li

deman amb humilitat, però amb l’orgull de ser la portaveu

d’aquell partit que ho va aconseguir, amb tot en contra, que

vàrem aconseguir capgirar la pitjor situació econòmica

d’aquesta comunitat, que redreci la seva política, perquè el seu

camí no és garantia que aquells que avui encara no tenen feina,

tardaran més en tenir-ne. Que els que no poden fer front a

despeses d’habitatge, tardaran més en poder-ho fer. Redreci el

seu camí, per fer polítiques actives d’ocupació de les de veres

i no de les de roda de premsa. I després...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Prohens, hauria d’anar acabant per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

...sense possibilitat de contractar personal a través del SOIB -

vaig acabant, Sra. Presidenta.

Redreci la seva política, per continuar generant riquesa per

poder redistribuir, perquè sense riquesa es distribueix el no-res.

Necessitam un govern amb idees clares, que no enganyi la gent,

que reclami davant Madrid els interessos de les Balears, però

que alhora sigui responsable en la part que li toca. Avui, nou

mesos després, el seu govern està perdut en la quimera, avui

continua sent necessària una política de contenció dels comptes

públics, de suport i estímul a la nostra activitat econòmica,

perquè és el propi creixement econòmic el que permet destinar

més recursos públics a educació, sanitat i serveis socials. Avui

és necessari continuar amb les reformes estructurals, emprendre

un programa de desburocratització, per afavorir des de

l’administració una major competitivitat dels nostres sectors

productius...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Prohens, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

...que faci que el creixement econòmic permeti el creixement de

renda. 

I ara ja acab, Sra. Armengol, faci almanco el que va dir que

faria i el que no ha fet fins ara, va prometre transparència i

governa des de la foscor, va prometre acabar en les desigualtats

i ha fet un téntol al creixement econòmic. Va prometre ser la

presidenta de tots i governa des de la supèrbia, d’esquena a

tots. I gestioni millor els recursos que els ciutadans hem

dipositat en les seves mans. Si no, tot el que vostè diu i el poc

que vostè fa, serà una autèntica quimera. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Martínez del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Diputats i diputades, treballadors

i treballadores de la cambra i resta del públic present. El Partit

Popular, com sempre, s’omple el pit de dir que ha demanat

aquesta compareixença, no entenem aquesta obsessió del Partit

Popular amb el compliment del dèficit, no sé quin orgull teniu

per venir a fer de cobrador del frac de Merkel i Montoro, no ho
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entenem. Amb aquesta posició el Partit Popular de Balears

demostra el que és, uns traïdors, que entre la gent de les illes i

els que ens ofeguen pressupostàriament, sempre està amb els

que ens ofeguen. Però el PP no només ha traït la gent de les

illes, també són uns incompetents i defrauden els seus amos.

Malgrat tot l’"austericidi" social del molt poc honorable Bauzá,

el Partit Popular a les Illes Balears va incomplir el límit del

dèficit els anys 2011, 2012, 2014 i 2015. També els últims cinc

mesos, el Govern del Partit Popular de Bauzá va deixar el

dèficit en 0,5%, quan l’objectiu era del 0,7% per a tot l’any. 

És clar que amb el govern del Partit Popular tampoc no es

complia el límit del dèficit. Per això ens demanem, són

efectives aquestes polítiques de retallades i de patiment per a la

gent?

(Remor de veus)

Sí? Les retallades que vàrem patir durant el Govern del

Partit Popular els serveis socials, educació i sanitat no varen

servir per a res. Es demanen préstecs als bancs per cobrir

aquest incompliment del dèficit. Cada any ha augmentat el

deute financer, feim la destrossa i ja ho pagaran els següents,

amb les dificultats que això suposa. No és seriós aquest

plantejament de patiment social i més endeutament. No

entenem com el Partit Popular no va aconseguir quadrar els

comptes ni governant d’esquena a la gent. A més, el

malbaratament dels doblers públics no ha ajudat a complir el

límit del dèficit. Pensen tornar els doblers públics dels sous

dels sis càrrecs de confiança del govern Bauzá que va declarar

ilAlegals el Tribunal Suprem? Tal vegada ha estat la seva

addició a la megalomania i als edificis faraònics, molt sovint

explicada per la corrupció que infecta el Partit Popular, com el

Palau de Congressos o el Palma Arena, que tants de doblers

públics han costat. Potser no estaríem debatent sobre el dèficit

si el Partit Popular hagués fet una bona gestió dels doblers

públics, però no ho va fer, tot el contrari, ara tendríem per

pagar els serveis socials, l’educació i la sanitat. El

malbaratament de doblers públics que hi ha hagut els darrers

anys no ha ajudat a complir el dèficit, sinó tot el contrari. 

El límit obligatori del dèficit és un frau, ha estat un invent

dels mercats neoliberals comandats per Merkel, l’FMI i el Banc

Central Europeu i que el Partit Socialista i el Partit Popular

varen baixar el cap i posar-se de genolls pactant i modificant

l’article 135 de la Constitució, amb nocturnitat i traïdoria. Hi

ha dues maneres de reduir el dèficit, per una banda es pot

reduir la despesa amb retallades, per una altra es poden

augmentar els ingressos, per exemple lluitant contra la

corrupció, el frau fiscal o aplicar una fiscalitat equilibrada on

paguin més els que més tenen. L’aposta a la (...) del Partit

Popular ha estat la primera opció, retallades, retallades i

retallades a serveis socials, sanitat i educació. I ha augmentat

impostos, molt bé, ingressos augmentat per exemple l’IVA de

les chuches..., clar que sí. L’"austericidi" no és la solució, és el

problema.

No hi ha uns criteris raonables de repartiment del dèficit, el

Govern estatal va tenir com a objectiu el 2015 el 4,2% del PIB,

mentre les autonomies és del 0,7% i els ajuntaments el 0%. És

injust i a més, quan la càrrega de despesa en temes d’educació,

sanitat i serveis socials recau sobre les comunitats autònomes.

Són serveis públics fonamentals i no poden ofegar-se amb

objectius de dèficit impossibles de complir sense seguir

deteriorant més aquests serveis. L’Estat espanyol es reserva

bona part del límit del dèficit i obliga les autonomies a fer

esforços més grans. A més, aquests problemes s’agreugen per

la manca de finançament autonòmic de què tant hem parlat i les

diferències entre autonomies. Aquest model no serveix, és

necessari un canvi. No hi ha inversions de l’Estat, el Govern de

l’Estat ens deu a les Illes Balears més de 3.000 milions en

inversions estatutàries i no podem tampoc renunciar a això.

El Govern espanyol comandat per funcions per Rajoy,

tampoc no ha estat capaç de complir el límit de dèficit de l’any

2015 i sembla que les previsions per al 2016 tampoc no són

favorables. Les polítiques d’austeritat i les reformes laborals ha

agreujat les conseqüències socials de la crisi, aprofundint la

recessió i retardaran la recuperació. També acaben empitjorant

la situació dels comptes públics. Aquestes dades confirmen

objectius de dèficit dels propers anys que no són realistes, hi ha

una obstinació que tindrà efectes molt negatius per a

l’economia. 

El problema principal dels comptes espanyols són els

ingressos i no les despeses. I les polítiques del PP ho han

agreujat. Una reforma fiscal irresponsable i regressiva, una

reforma laboral que precaritza l’ocupació i redueix les

cotitzacions i una política de bonificacions que a més és

ineficaç per crear ocupació. Cal canviar l’enfocament i aprovar

una estratègia de reducció del dèficit basada en el canvi de

model d’ocupació i en una reforma fiscal progressiva. L’any

2015 s’han pausat les retallades per raons electorals, no per un

canvi d’estratègia de política pressupostària, això també

demostra que la recuperació del creixement no es deu als

suposats efectes beneficiosos de la política econòmica del Partit

Popular. Els vents de cua procedents de l’exterior, Banc

Central Europeu, preus del petroli, depreciació de l’euro, s’han

unit a l’abandó temporal de la política d’austeritat extrema. 

Des de Podem creim i apostam per la inversió social. Hem

de ser més generosos en la despesa pública. Aquesta despesa

social a educació, serveis socials, sanitat s’ha de blindar i

defensar la gent davant dels interessos dels mercats i del Banc

Central Europeu. Perquè això sigui possible demanem a la

Unió Europea una flexibilització del límit del dèficit. No volem

que continuïn posant-se en marxa polítiques d’austeritat que

han provocat la situació de precarietat social en què ens

trobem. A més, creim imprescindible i urgent que es posi en

marxa l’auditoria del deute. No sabem on han anat els doblers

de l’incompliment del dèficit del Govern del Partit Popular, ho

sabríem si s’hagués fet una auditoria del deute i és el que

demanem que es faci, això és prioritari. La ciutadania no vol

pagar un deute que potser sigui ilAlegítim i fins i tot ilAlegal,

com Son Espases, Palma Arena que són als jutjats. Ho han de

pagar els corruptes o els seus partits polítics. No pensem ni

volem pagar aquests deutes i no li correspon a la gent decent,

sinó als polítics corruptes que ho han permès. 

A la Sra. Prohens li agrada molt complir els mandats

parlamentaris, com ha dit aquest matí i podem començar demà

si volen. Senyores i senyors del Partit Popular, en nom de la

ciutadania els demanem que compleixin amb el mandat del

Parlament balear i tornin el milió d’euros que deuen a la
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ciutadania. Tal vegada el dèficit balear sigui un poc menor, i

així podrien parlar amb més legitimitat del dèficit...

(Remor de veus)

...facin el que tenen a les seves mans. Estem farts d’escoltar el

mantra neoliberal a favor d’un límit del dèficit arbitrari. 

No, el problema no és gastar, el problema és malbaratar els

doblers públics. La inversió social i ecològica crearà riquesa i

benestar social. Necessitem inversions per sortir d’aquesta crisi

i així en sortirem tots i totes. No només aquells que mai no han

entrat en crisi. Necessitem inversió ecològica per a una

transició energètica, que debatrem prest en aquest Parlament.

Però sobretot necessitem inversió social, perquè el seu (...)

social va deixar l’estat del benestar de les illes en ruïnes.

En definitiva, presidenta, té al seu costat Podem, per

defensar la despesa social, perquè quan és social no es tracta de

despesa, es tracta d’inversió. Però mai no ens trobarà per donar

suport a les obres faraòniques o inversions, com la facultat de

medicina, que pensam que ara no toquen, hi ha altres prioritats.

Presidenta, tengui valor per desobeir als poderosos i complir la

seva paraula amb la gent de baix, aquesta a la qual va dirigida

el rescat ciutadà i ens trobarà al seu costat, no ho dubti. Mai

més pressuposts que deixin la gent al carrer.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Abril del Grup Parlamentari de

MÉS per Mallorca.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. En nom del nostre grup parlamentari

voldria dir quatre coses sobre aquest debat i sobre el

compliment o incompliment de l’objectiu de dèficit i intentar

aportar al final de la meva intervenció alguns elements més que

d’anàlisi, constructius o pro-positius respecte d’aquest debat.

De les quatre coses, la primera, el que volem dir i s’ha dit

d’una manera pareguda aquí abans, és que la doctrina del

dèficit per al nostre grup és una imposició profundament

ideològica. No compartim, això que sí comparteixen alguns que

són aquí en aquesta cambra, que la política s’hi hagi de

subordinar, els comptes han de sortir efectivament, però els

comptes ni els ens han de fer els altres, ni se’ns han d’imposar.

I si l’equilibri pressupostari és desequilibri en les persones, no

és un equilibri que valgui. I ho ha dit abans la presidenta, el

compromís dels partits de la majoria que vàrem firmar el pacte

dels acords pel canvi són amb la ciutadania i no amb la troika,

ni amb l’oligarquia madrilenya de nuevos ministerios.

En el nostre cas a més, du un debat com aquest aquí i

insistir en complir fidelment com volia fer el Sr. Bauzá en

l’aplicació stricto sensu d’aquesta doctrina imposada, implica

aprofundir encara més amb el problema estructural de

finançament que té la nostra comunitat. Tenim un problema

d’entrada i encara el feim més gros intentant complir aquest

objectiu imposat. I a pesar d’aquest incompliment, l’actual

majoria almanco compleix allò a què s’ha compromès, que és

amb la proposta política i programàtica, inclosa en els acords

pel canvi. I sí, incomplim l’objectiu de dèficit, tot i que amb les

dades que ha posat avui mateix el Sr. Montoro damunt la taula,

fins i tot incomplim menys que altres comunitats autònomes,

perquè el nostre incompliment és a una dècima per davall, un

1,66 en el conjunt de comunitats; 1,51 la comunitat autònoma.

Revisi les dades, Sr. Camps, i 1,51 aquesta comunitat. I el Sr.

Bauzá, com s’ha dit aquí abans també, va tancar el 2014 amb

més d’un 1,7%. Per tant, en tot cas els nostres incompliments

no ens han de servir de consol, són menys incompliments que

els compliments d’uns altres.

I parlant de foscor, per a personatge fosc Sra. Prohens, el

Sr. Montoro, que a hores d’ara no sabem quin paquet de

retallades negocia amb BrusselAles per imposar-nos novament

a les comunitats autònomes. Tampoc no ho podrem conèixer de

la boca del Sr. Rajoy, que s’ha negat a comparèixer en el

Congrés per parlar d’aquest tema, perquè confon el fet d’estar

en funcions amb el fet de no tenir funcions.

La segona qüestió que els volia comentar, la doctrina del

dèficit és una retallada de l’estat del benestar i de la sobirania

dels pobles. El primer que va fer aquest senyor fosc que és el

Sr. Montoro, quan hi va haver el canvi de governs a les

comunitats autònomes el juliol de l’any passat, va ser reunir el

Consell de Política Fiscal i Financera, imposar un objectiu de

dèficit del 0,7 al 0,3 i això, senyores i senyors del Partit

Popular, passar del 0,7 al 0,3 no és una operació matemàtica de

Cuadernos Rubio, això té implicacions damunt la política

pública que s’aplica i damunt dels ciutadans i de les ciutadanes

i de les seves vides. Quina és la traducció d’això de passar del

0,7 al 0,3 com a objectiu de dèficit? Si aquest govern per

exemple no hagués incrementat una mica la pressió fiscal, ara

mateix tendríem més de 100 milions d’euros menys de líquid

que el pressupost de l’any anterior per fer política. Què ens

trobam? Davant d’uns governs autonòmics elegits

democràticament a les urnes, que legítimament volen fer una

política diferent a la política del Partit Popular i allò que fa és

que aquest senyor tan fosc ens imposa un límit de dèficit que fa

que aquestes polítiques tenguin els màxims impediments

possibles per dur-se endavant. Per tant, es retalla la sobirania,

es retalla la democràcia, es retalla el dret a fer política que

tenen també les comunitats. 

I justament s’ha assenyalat també aquí abans, quan en

aquest Estat, a Espanya, resulta que són les comunitats les que

gestionen l’estat del benestar, les que gestionen l’educació, les

que gestionen la sanitat, les que gestionen els serveis socials i

el poc que gestiona l’Estat ho gestiona malament, mirin

l’IMSERSO, que ens diguin com ha quedat el tema dels viatges

per a enguany. O sigui que poques lliçons poden donar d’això.

Tercera qüestió, la imposició de la doctrina del dèficit és la

imposició del neocentralisme més recalcitrant, perquè s’hi

fixin, l’Estat, que no gestiona, insistesc, l’estat del benestar, no

gestiona l’educació, no gestiona la sanitat, no gestiona els

serveis socials, es reserva un objectiu, un límit de dèficit del

2,9% per a l’any passat, d’un 2,2 per a enguany, les comunitats

un 0,7, un 0,3. Permeti’m que això no són els límits per a uns



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 31 / 31 de març de 2016 1745

 

i els límits per a uns altres, el que té l’Estat és un marge i el que

se’ns imposa a nosaltres és un límit; jo el que vull és aquest

marge, no vull límits, perquè això és el que fa l’Estat.

I el que fa amb el FLA, amb el Fons de liquiditat, el qual,

en teoria, hauria de ser una cosa positiva, no?, perquè un, així,

d’entrada, pensa: bé, doncs millor tenir el deute amb l’Estat,

que és una administració pública, que no amb els bancs, que

ens fiblaran d’interessos. Al final aquest FLA, que ja el 60%

del nostre deute depèn d’aquest FLA, d’aquest Font de

liquidesa estatal, resulta que al final és més control sobre la

sobirania i la possibilitat de fer política que tenen les

comunitats.

Quarta cosa, si la nostra situació de partida ja és en la major

part d’indicadors pitjor, pel que fa a serveis públics, que el

conjunt de les comunitats autònomes i resulta que el sistema de

finançament no només no ens resol això, sinó que ens

representa un problema mentre no es modifiqui, quin marge hi

ha per fer les polítiques necessàries que no sigui el deute?

Perquè, és clar, el deute també el tenim dimonitzat, i dins la

dimonització del deute el dimoni pitjor són els ajuntaments, els

quals ara la major part tenen superàvit, i les comunitats que

gestionen l’estat del benestar; que dic jo que si per qualque

cosa val la pena endeutar-se deu ser per fer educació, sanitat i

serveis socials, que és el que fa aquest govern. Però el deute el

tenim dimonitzat, justament el que té més competències de

l’estat del benestar, que és el Govern central, concentra el 80%

del deute públic. El problema d’aquest país no és el deute

públic, en tot cas és el deute privat, la macroeconomia i la

manera de fer economia.

Per cert, Sra. Prohens, allò que congela l’economia és pujar

l’IVA al 21%, sense previ avís.

Per tant, el que nosaltres volem, fins i tot en termes de

deute, és fugir d’aquesta dimonització i per fer segons quines

polítiques, no per fer metros, ni Palma Arenas, ni coses per

l’estil, sí per tenir un marge de deute per desplegar les

polítiques possibles; marges com el fet que tot aquest

incompliment de dèficit que avui vostès ens puguin treure en

cara, resulta que és pràcticament la meitat del que, de manera

absolutament arbitrària, s’endurà, a compte del 2015, l’Estat,

pel Fons de suficiència, que se’n du 600 milions d’euros. I

l’incompliment de dèficit són poc menys de la meitat.

Mirin, perquè ens entenguem, i ara ja em pos en mode

positiu, del que es tracta és de passar d’una situació d’espoli, o

si volen un concepte una mica més amable, de dependència

financera, com la que tenim, a una sobirania fiscal que ens

permeti fer política amb dignitat o amb justícia, que ens

permeti simplement dur endavant polítiques necessàries que

duguin dignitat a la majoria de la gent. I aquí els posam tres

propostes damunt la taula, presidenta: primera, ens consta que

hi ha hagut un canvi, evidentment, ens sentim part d’aquest

canvi, ho he dit en altres ocasions, negociar amb l’Estat, amb

això que he dit en altres ocasions, amb actitud Varoufakis, tot

i que pens que aquesta responsabilitat no hauria de ser només

dels polítics, perquè el problema crec que el compartim tots,

fins i tot en el rerafons de la major part d’intervencions, fins i

tot dels partits que són a l’oposició, sinó que s’hauria de fer

extensiva al conjunt de la societat, i negociar un millor sistema

de finançament, el compliment de les inversions estatutàries,

que és llei orgànica, i del REB, d’un REB que serveixi per a

qualque cosa, hi hagi qui hagi governant a Madrid. I aquí

coincidim amb Podem, i ho hem comentat a reunions de

seguiment del pacte, que l’auditoria del deute pot ser una eina

molt important per donar més força a la negociació de l’Estat,

per saber d’on venen cadascun dels elements que conformen

l’actual deute, a l’hora de negociar, per exemple, aquesta

condonació del deute que la Conselleria d’Hisenda ha anunciat

a un moment donat que seria de justícia, del deute de la

comunitat amb l’Estat.

Segona qüestió, mentre a Espanya es posen d’acord, que

supòs que qualque dia es posaran d’acord, el que nosaltres no

podem fer, no ho farem, ho han fet segons quins ministres del

Govern del Partit Popular, és encomanar-nos, en aquest cas, a

la Mare de Déu de Lluch, no, mentrestant hem de fer política,

tenim necessitats per resoldre, i aquí sí, a sobre no ens podem

endeutar i ens pressionen i ens imposen objectiu de dèficit,

doncs haurem de cercar doblers, Cercar doblers vol dir més

imposts, també estan dimonitzats, ja tenim l’impost turístic,

però en el pacte tenim, per exemple, imposts ecològics com els

que tenen altres comunitats autònomes, a la contaminació

atmosfèrica, a les esteses d’alta tensió; poden ser imposts més

específics, per què no pensar, per exemple, en un impost que

gravi la inactivitat per amortitzar les infraestructures que tenim,

que moltes vegades estan sobredimensionades. I si un munta un

negoci només per a quatre mesos, per treure el màxim de suc,

quan en el conjunt de la societat llavors ens hem de

responsabilitzar que venguin tants milions de turistes, doncs tal

vegada s’haurà de castigar el que vol obrir només quatre mesos

i s’haurà de premiar el que d’alguna manera vulgui defugir

d’aquest mal estructural que també tenim, que és la

temporalitat.

I per acabar, donar-nos marges i no posar-nos límits, com

deia abans. Perquè nosaltres estam orgullosos de la política que

fa aquest govern, d’aquesta recuperació de l’estat del benestar

i dels drets retallats, dels drets nous que s’incorporen a la

cartera, com és la renda social; de la declaració d’Es Trenc com

a parc natural; de l’impost turístic, però necessitam que per dur

endavant tota aquesta agenda pensem més amb els marges i no

amb els límits. I presidenta, consellera, si volen, els ho diré

d’una altra manera, apelAlant qui en pau descansi, el Sr. Johan

Cruyff, qui, en una discussió amb Núñez, per allò dels fixatges,

...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, hauria d’anar acabant.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

..., perquè el Barça és qualque cosa més que un club entre

d’altres coses pels fixatges que ha tengut, i, una vegada

discutint amb Núñez, va dir que..., no es posaven d’acord,

Núñez no volia amollar doblers per fer fixatges, i va dir que era

més important que els doblers fossin al camp que no al banc. I

jo crec que de vegades això també ens ho hem d’aplicar, perquè

si no ens creiem una mica més aquests límits que ens venen

imposats de fora que els marges que ens hem de donar per ser

un poble digne. Moltes gràcies.
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(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. Hi ha una dita a Balears, ho dic

per centrar un poc el debat, perquè és clar la presidenta té el

temps ilAlimitat i ens ha dut, que em sembla bé, a un debat molt

més global, però una dita a Balears que diu: uns comptes fa

l’ase, uns altres el traginer i uns altres l’amo de l’ase. Si jo els

demanàs a vostès: vostès saben qui és cadascun d’aquests tres

dins aquesta societat nostra?

Per a mi l’amo són els ciutadans i les ciutadanes de les Illes

Balears; els traginers som els polítics, homes i dones que ens

dedicam a la política, hem de traginar cap a aquest amo, que és

la societat, tot un seguit de coses entre d’altres el benestar

social, el futur, la tranquilAlitat, fora pors; i l’ase és l’Estat, i

l’ase és l’Estat, lògicament, l’ase és l’Estat.

Davant això, hem de tenir clar quin és el nostre paper, és

vera que hi ha una situació geopolítica molt important i que ens

toca el clatell o ens toca el nas, si don una volta aquí pensant

que som en el mare nostrum  em toca el nas, el clatell i les

orelles, que canviarà les coses i que aquesta situació geopolítica

li dóna a la presidenta avui poder pujar aquí i poder dir que

enguany tendrem un creixement més gros -m’ha agradat que

digui, amb cautela, perquè pot desaparèixer demà el matí això-,

amb la qual cosa, senyors, no hem vengut aquí a parlar El Pi en

cap moment de política europea ni de geopolítica, ni tampoc de

política de l’Estat, perquè no ens toca, sinó a veure si som

capaços d’entrar dins un context dels que som aquí i ens

deixam de retrets, i reconeixem que el problema del deute i del

dèficit que hi ha a les Illes Balears en tenen responsabilitat

quasi tots els partits que han governat aquests darrers 33, 34

anys.

A partir d’aquí, avui es demanava una diputada de

Podemos: com tenim 9.000 milions de deute? De la mateixa

manera que amb el dèficit que hem tengut del 2015 i que

tendrem el 2016, i que tendrem el 2017, segurament en lloc de

9.000 en tendrem 9.500, n’haurem fet més amb tres anys que

amb trenta-tres. Quin problema tenim? Un problema

estructural. Em sembla molt bé que mirin si s’ha robat o no

robat, però no s’equivoqui, és que sempre ens han tengut a pa

i aigua i el problema és que cada any en pot sumar 200 o 300

de milions, de pessetes un temps, i pensin que el 83 aquí es va

haver de fer -algun de vostès no era nascut-, aquí es va haver de

muntar l’estructura a les quatre illes i a la comunitat, i aquí

també hi va haver despeses, i no hi havia doblers, pa i oli. Ho

dic perquè el deute el tenim perquè estam mal finançats.

És ver que si en època de retallades, l’anterior govern va

duplicar quasi quasi el deute de la comunitat, ara, que retornen

vostès els drets, com pensen contenir el dèficit? Perquè

tanmateix el problema és que no tenim un finançament com

toca.

Nosaltres pensam, anirem a més imposts com hem anat

enguany, maldament vostès diguin: bé, però pagaran els que

tenen més; d’acord, d’acord, passin gust, quan la gent pagui a

final d’any o rebi una herència ja ho sabrà la gent, i després

vendrà el moment de votar, perquè això de la política, aquests

moments de tensió són bons aquí dins, però quan sacsen el

garbell només queda el gra, i el que passa és la palla o els

granets petits, i tanmateix la gent ens vota. Davant això, que

patim aquest finançament estructural i bloqueig de Madrid, en

aquest moment és molt greu la situació, necessitam mesures

excepcionals, i que han de ser institucionals, lògicament,

estirant el Govern davant de tot, però on el Parlament sigui

darrera les iniciatives que hi pugui haver per salvar aquest

problema que patirem eternament, si no canviam el sistema de

finançament.

Davant aquesta situació que a Madrid no sabem qui

governarà i que, per molt que ens entenguem o s’entenguin les

distintes persones i en el mes de maig hi hagi un govern,

haurem perdut el 2016 i segurament serà molt difícil que el

2017 també, però, essent molt dolenta aquesta qüestió, per no

tornar tenir un dèficit gros a finals del 2016 i haver de fer uns

pressuposts tornant quadrar els números així com podem i

havent de bloquejar partides a un moment donat, que aquí hi ha

qualcú que es preocupa si han de bloquejar una partida -ho ha

fet tothom, han de bastar els doblers, i sanitat, educació i

benestar social-, és a dir, ja hem de deixar de parlar amb secrets

a la societat, s’escriu un llibre nou en el món, nou, i vol de

transparència i l’hem de començar nosaltres aquí; és clar que

haurem de bloquejar partides i haurem de fer coses noves, idò,

si hi ha aquest temps per què no ens organitzam i entre tots,

entre totes les persones que som al Parlament, sabent quina és

la patologia que sempre el golafre de l’Estat, que ho ha explicat

el Sr. Abril, és a dir: em qued un 89% del dèficit per a mi, els

ajuntaments que no en puguin fer gens i les comunitats un 11,

això és de golafres. És com aquell que arriba, hi ha arròs brut

per a cinc, són sis i un diu: no, jo en menjaré tres quartes parts

i els altres passaran fam.

I tampoc no podem enviar un missatge equivocat a la

societat, ho dic al Govern, que no complirem el dèficit, perquè

també tenim unes necessitats. Mirin, continuam en crisi, jo crec

que la crisi, el 2021-22 serà quan realment s’haurà començat a

escriure el pròleg d’aquest llibre nou que s’escriu en el món,

per a la qual cosa d’això encara falten sis anys, cinc, sis anys;

és molt dur per a la gent que té una petita i mitjana empresa que

aquests anys de crisi que han tengut dèficits no estructurals,

perquè teníem empreses que funcionaven durant 25 i 30 anys,

no estructural, sinó dèficits a causa de la crisi, i que han hagut

de fer préstecs, han venut patrimoni, va arribar un moment que

ni venent una casa, ningú te la comprava, i han hagut de tornar

els deutes, també ens sentin que gastarem i ja veurem qui ho

pagarà, perquè després ens vendrà Podemos del 2052 i ens

dirà: i com així devem 30.000 milions d’euros? I El Pi del 52,

que hi serà, haurà d’explicar que dia 31 de març del 2016 ja hi

va haver qualcú d’El Pi que va dir que si no ens aferram tots al

problema estructural que tenim i el demanam, sense que ningú

no s’hagi de posar més medalles, que són el Govern i el

Parlament, que som els que representam els ciutadans, ens

diran també que érem uns ases i que no vàrem saber fer de

traginers.
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Aquesta és la qüestió, perquè aquí ens podem tirar els

trastos pel cap, ens podem..., un diu, eh, nosaltres gastam més

en tema social, nosaltres gastam més en tema de foment

d’ocupació o generar més economia, bé, ho podem pintar com

vostès vulguin, és això, ho podem pintar com vostès vulguin;

és vera que hi ha diverses polítiques, és evident, hi ha diverses

sensibilitats, és evident; és evident que hi ha una societat del

benestar marcada de principis de l’any cinquanta, finals del

cinquanta, que molta culpa la té lògicament el nord d’Europa,

n’Olof Palme i companyia, que en aquest moment es troba en

interrogant, a veure si realment la podrem mantenir d’aquesta

manera.

La veritat és que nosaltres, dones i homes, nascudes o no a

Balears, que vivim aquí, produïm uns doblers que amb pocs

doblers, amb uns mil milions d’euros, amb uns 900 milions

d’euros, amb uns 1.150 milions d’euros podríem realment fer

sostenible el nostre model, perquè, de moment, és productiu,

però que realment, i això és un altre discurs, l’hem de dur cap

a un altre model, que no tenguem tots els ous dins el mateix

paner. Això ho podem arreglar si Madrid ens escolta.

I jo li dic, presidenta, vostè que té bo amb Sánchez, Sr.

Jarabo, vostè que té bo amb Iglesias, Sr. Pericay, vostè que té

bo amb Rivera, Sra. Prohens, vostè que té bo amb Rajoy, ...

(Remor de veus i algunes rialles)

..., sí, la Sra. Prohens té bo amb Rajoy, per què no els diuen que

en tot aquest trull de posats, postureo li diuen ara, em fa molta

gràcia això del postureo, per què no els diuen que aquest tema

que reconeix aqueix home, en Montoro, que diu que estam

maltractats i que han reconeguts tants ministres i exministres,

per què no els diuen que ara que negocien això, a aquestes

regions que més pateixen, que més pateixen -perquè la

president ho ha anomenat, jo ja no he volgut llegir res, vostè ha

anomenat l’informe de l’OCDE-, és a dir, com pot ser mai que

els que més aportam siguem els que estam més en risc de

pobresa; per què no els diuen que ho escriguin, que això és un

dels 200 punts o és un dels 100 punts, per què no els ho diuen?

Per què no els ho diuen? Perquè a mi no tendrien nassos

aquestes persones de dir-me a la cara i poder-me fer contrari,

que som els que més patim, els que pitjor ens tracten i perquè

hi ha quatre persones riques que quan reparteixen els doblers

sembla que tots som molt rics, o són vostès que són molt rics i

no senten el patiment dels que són molt pobres o ho passen

molt malament?

Perquè arrib a pensar que hi ha gent que té la patena de

defensar els pobres, però ell menja calent cada dia, amb la qual

cosa vostès s’han de demanar si estan disposats que els seus

governin a Madrid i facin que tots en aquesta terra puguem

menjar calent.

El Pi, Sra. Presidenta, serà darrera aquesta parlament i el

Govern, si és necessari, si l’acció per baixar d’una vegada per

totes aquest dèficit que tenim és demanar a Madrid que faci

d’ase d’una vegada per totes i ens dugui el que al traginer li ha

encomanat l’amo que li duguem, que és benestar i seguretat per

a un futur millor.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

Menorca, té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de deu

minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors

diputats. A veure, tenim dèficit, és cert, però tenim dèficit

perquè tenim dues grans lloses: una és el deute i l’altra és

l’espoli. I d’aquestes dues grans lloses, el Partit Popular en té

molt a veure i en té molt a dir i, en canvi, no n’hem sentit

pràcticament res.

No acomplim amb l’objectiu de dèficit que, unilateralment,

imposa l’Estat, és cert, però també és cert, i vet aquí el realment

important, també és cert que el Govern fa feina per reduir el

dèficit, no repetiré les accions que ja ha exposat la presidenta.

És cert que el dèficit de l’any 2005, per allò bo i per allò

dolent, és producte de l’acció de govern, tant del Partit Popular

com del govern de canvi. Que el Partit Popular, excepte el

2013, va incomplir reiteradament el límit de dèficit i el darrer

any, el 2014, el límit estava a l’1% i va arribar a l’1,7% i que,

també és cert, l’explicació que el Partit Popular va donar any

rere any i que era jo diria que compartida per gran part

d’aquesta cambra, era “no podem complir amb el dèficit degut

al precari sistema de finançament”. Podrien ser les paraules de

qualsevol dels grups que hi ha aquí dins. Però són paraules de

Mabel Cabrer.

Però per no dispersar massa el tema i per enfocar jo crec

que la qüestió, centrar la qüestió, crec que hem de fugir

d’aquest llenguatge brut, cínic, obscè que ha utilitzat el Partit

Popular, de voler debilitar i qüestionar l’acció de govern, a

partir d’allò del que ell també, i molt, n’és responsable. I en

aquest sentit em centraré en tres perquès del dèficit actual, tres

perquès que crec que poden orientar un debat que jo crec que

alguns grups ja han enfocat i amb els que coincidim

perfectament. 

A la pregunta de per què té dèficit la nostra comunitat

autònoma, la resposta que voldria el Partit Popular i ja ens ho

ha fet en el seu discurs, és perquè el Govern no ho fa bé. I ell

sap que no és així, sap perfectament que no és així. La nostra

comunitat autònoma té dèficit per moltes raons, algunes de les

quals ja s’han exposat, però com deia, em centraré en tres.

Primera, per compromís polític, efectivament, compromís

polític amb els ciutadans, per reduir dèficit democràtic, dèficit

sanitari, dèficit educatiu, dèficit social. Sí, tal vegada tenim més

professionals sanitaris, mestres, universalitzar la targeta

sanitària, promoure la llengua pròpia, implementar la renda

bàsica, combatre la pobresa energètica, apostar per les

renovables, ... tot açò sigui un poc més car que no fer res. Però

açò és el compromís polític que tenim amb el benestar dels

nostres ciutadans. Que açò costa? Clar que sí, que açò fa

incrementar una dècima, dues dècimes el dèficit? Segurament

sí. Però què són dues dècimes de dèficit si açò serveix per

reduir en 10 enters els dèficits socials? Es gasta més del que
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s’ingressa, és cert, però no perquè es gasti malament. Gastar en

un professor per millorar l’atenció a la diversitat no és gastar

malament. Es gasta més del que s’ingressa perquè tenim un

deute financer, una hipoteca i un dèficit d’ingressos generat

bàsicament per l’espoli fiscal. Ho torn dir, tenim dèficit no

perquè gastem malament, tenim dèficit perquè tenim una

hipoteca, una llosa que es diu deute i tenim dèficit perquè tenim

espoli.

Però a part d’aquestes dues grans lloses, el deute i l’espoli

fiscal, aquest govern fa el que ha de fer i que ha fet qualsevol

govern, definir, reorientar les seves polítiques d’ingressos i de

despeses, com va fer també el Partit Popular, clar que sí. Però

aquest govern ho fa en clau d’esquerra, ens en sap greu, som

d’esquerres. El Partit Popular va apujar o implementar nous

impostos i 61 taxes, i aquest govern fa una reforma fiscal que

afecta un reduït percentatge de la població, a les rendes més

altes i herències superiors als 900.000 euros. El Partit Popular

va callar i acotar el cap davant la corrupció, i aquest govern

posa en marxa un pla contra el frau fiscal, una secció dins

l’Advocacia per recuperar els recursos robats i crearà una

oficina anticorrupció. El Partit Popular va callar quan pujava

l’IVA turístic, que va perjudicar greument el sector, la

competitivitat del sector, i aquest govern aposta per un impost

que permetrà conservar el nostre principal atractiu com a

destinació, que és el territori, el paisatge i que són les persones

també i que moltes vegades no es diu, també les persones. El

Partit Popular va implantar un copagament farmacèutic, una

taxa de 10 euros a la targeta, va eliminar el Consell de Joventut,

etc. -i ara parla de transparència-, i aquest govern ho revertirà

perquè creu que les prioritats han de ser unes altres. El Partit

Popular tenia més de 75.000 persones sense cap prestació, tenia

el 23,2% de les famílies amb fills sense capacitat per pagar la

seva factura d’energia i li era igual; aquest Govern en canvi

aposta per una renda social bàsica.

És evident, la política d’imposts i de retallades no va

millorar en absolut la situació econòmica de la comunitat

autònoma i, en canvi, va agreujar molt negativament el benestar

dels ciutadans en un moment en què molts ja estaven

sobrepassats, ja no es pot parlar de límit, estaven sobrepassats.

Compromís per tant, amb els ciutadans.

En segon lloc deute. Ho he dit abans, un dels motius

principals, importants per fer quadrar el dèficit té a veure amb

un elevat deute de la comunitat autònoma. I una part important

d’aquest deute té a veure amb allò que el Partit Popular encara

no ha reconegut, ni restituït, amb la mala gestió, especialment

durant el 2003-2007 i també amb la corrupció. Avui el Partit

Popular ens ha parlat de la caixa, de la caixa buida, de la caixa

buida; bé idò, segons com hagués actuat el Partit Popular avui

la caixa estaria un poquet més plena i açò el Partit Popular

encara no ho ha assumit. Ho tornarem dir, la corrupció ha

tingut i té un impacte molt negatiu sobre la nostra economia. I

ja ho diuen els estudis, ho diuen les universitats, 1.200 milions

d’euros cada any d’impacte negatiu sobre la nostra comunitat.

I en tercer lloc, ja s’ha dit, fonamental, relacions Estat-

comunitat autònoma. Relacions Estat-comunitat autònoma que

té a veure amb el sistema de finançament, que té a veure amb

l’espoli, seran 2.000, 3.000, 1.300 segons les darreres fórmules

de càlcul d’una balança fiscal negativa. Açò no és balança

fiscal negativa, açò és després de 30 anys, açò és espoli. No és

estrany, per tant, que en aquest temps haguem passat del primer

al setè lloc en el rànquing de renta i que tinguem tantes

dificultats per mantenir els nostres equipaments públics més

bàsics. 

Però també depèn d’altres coses, de les inversions de

l’Estat, que aquests quatre anys el Partit Popular ha estat

incapaç de revertir en aquesta comunitat autònoma, de complir

amb l’Estatut i recuperar aquelles inversions estatutàries, 1.000

milions d’euros. Té a veure en tenir un REB que hauríem de

gaudir ja avui i que el Partit Popular ens va deixar un estudi,

que sí deia una cosa molt clara, el cost de la insularitat per a

aquestes illes és de 8.507 milions d’euros. Açò sabem, però res

més. I açò sense cap dubte té un impacte molt negatiu sobre la

nostra comunitat.

Si hi suméssim els 1.330 milions d’euros de dèficit fiscal,

els 238 de mitjana d’inversions que ens correspondria, els

1.000 d’inversions estatutàries pendents, el REB que ens

correspon per llei; si hi restéssim la corrupció, si hi restéssim

el deute que l’Estat hauria, efectivament, sí condonar per

compensar el desequilibri històric de finançament, no tindríem

avui un pressupost de 4.240 milions d’euros, ni un deute de

8.744 milions d’euros, ni un dèficit d’un 1,51%. 

És per açò que des del nostre grup creim que el debat real

que hauríem de tenir avui i que ens hauríem d’instar a tenir a

partir d’avui, és un debat sobre la unitat i l’estratègia dels grups

parlamentaris i del Govern per aconseguir quatre coses: més

inversions de l’Estat, nou REB, nou sistema de finançament i

condonació d’una part del deute que té la CAIB amb l’Estat.

Ho he sentit a dir en aquests quatre anys a tots els grups que

som aquí, especialment el Partit Popular, les quatre fites que he

posat avui damunt la taula. Per tant, són fites de possible acord

i de consens. Agafem, per tant, aquest envit i convertim-lo en

una realitat.

El dèficit important per al nostre grup no es diu 1,51%, el

dèficit important es diu dèficit polític, manca d’unitat, manca

de fortalesa davant Madrid, per aconseguir allò que, se’n

recorda el Partit Popular?, ell deia “lo nostro”, per aconseguir

“lo nostro”. Aquest és el cavall de batalla, no ens equivoquem,

la resta són romanços.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Mixt-

Ciutadans el Sr. Xavier Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sra.

Presidenta del Govern, des de l’inici de la legislatura aquest

govern està anunciant que no podrà complir amb el límit de

dèficit, que ja li agradaria, però que no podrà. Vull creure que

efectivament és així, perquè amb les obligacions, i aquí s’ha
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dit, s’ha de complir, no queda més remei, llevat de

circumstàncies excepcionals, tot s’ha de dir. 

Per tant, el primer que hauríem d’analitzar és si som o no

som davant un cas i unes circumstàncies vertaderament

excepcionals. Per això hem de començar pel Govern de l’Estat,

per allò que ha dit que faria i per allò que ha fet. I el cert és que

no resulta gaire exemplar aquest govern que ara tenim en

funcions, no només perquè ha incomplert el límit de dèficit que

havia dit que no incompliria, sinó perquè com a mínim fa mig

any que ho sap i lluny d’admetre-ho, callava com un mort.

Pitjor encara, mentia com un viu, assegurant el contrari. I ara

hem tengut coneixement que a l’octubre ja havia comunicat a

BrusselAles que no podria complir els objectius acordats amb la

Unió Europea, o sigui aquí deia que sí els compliria, no hem de

perdre de vista que faltaven un parell de mesos llavors per a les

eleccions generals, però a BrusselAles els deia la veritat, o sigui

que no.

De fet, segons aquest document enviat a la Unió Europea,

la desviació era ja a l’octubre de 2 dècimes i pareix que en el

novembre aquesta desviació era ja de 3. El límit fixat, el 4,2 del

PIB havia passat idò al 4,4 i després al 4,5. I aquest febrer,

d’acord amb allò manifestat pel mateix president del Govern

espanyol, aquest 4,5 era ja reconegut, fins avui en què ja sabem

les dades definitives, un 5,16% segons ha dit avui el ministre

del ram. O sigui, quasi un punt més del previst. 

Ja sé que no som aquí per parlar del dèficit de l’Estat, però

tenint en compte que qui ha motivat aquesta compareixença és

el Partit Popular, crec que no és fora de lloc fer-ho. I encara

que es tractés d’un altre partit, també estaria bé fer-ho, ni que

fos perquè el nostre dèficit forma part del dèficit del conjunt de

l’Estat i per l’exemplaritat que hem d’esperar d’un govern de

l’Estat, quan exigeix als governs de les autonomies un

comportament rigorós. Per desgràcia, no és el primer pic que

el Govern de l’Estat dóna un mal exemple en aquest sentit, i

això evidentment és de doldre. Ara bé, també és cert que els

límits imposats per la Comissió Europea a l’Estat espanyol són

excessivament rígids, tan rígids que acaben afectant els nivells

de benestar, ja prou malmenats. És per això que un dels punts

de l’acord que han firmat a Madrid el Partit Socialista i

Ciutadans preveu justament que aquest sostre del 3% per davall

del qual hauríem d’estar a finals d’enguany, passi a ser un

objectiu per a finals del 2017. Tot això, clar, amb el benentès

que aquesta pròrroga s’ha de negociar amb la Unió Europea i

que sigui com sigui, l’objectiu darrer de sanejament de les

finances públiques a finals de legislatura s’ha de complir.

Però aquí hem de parlar de l’objectiu de dèficit a la nostra

comunitat i del seu incompliment. Un incompliment, el de

2015, que correspon i també s’ha dit abans, al Govern del Partit

Popular i a l’actual govern del pacte, a tots dos. Aquesta

previsió àmpliament superada, fins a l’extrem de doblar el

dèficit previst del 0,7 -més que doblar- a l’1,5, és per tant,

responsabilitat d’uns i responsabilitat dels altres. Com ho és

aquest deute públic enorme, que sabem que ara ha minvat un

poc, aquests 8.744 milions que arrossegam, herència d’unes

quantes legislatures de despesa alegre i desfermada. Que els

límits fixats per a l’any passat i per a enguany podien i poder

ser excessius, no en dubtam gens ni mica. Sense anar més

enfora aquest és el punt de vista de l’autoritat independent de

responsabilitat fiscal, que considerava ja a mitjans de l’any

passat, crec recordar, que els objectius de dèficit eren

impossibles de complir per a 2016 i 2017 a quatre comunitats

autònomes, entre elles la nostra. Però clar, una cosa és excedir-

se un poquet i una altra doblar el previst.

Seria injust, però, no indicar aquí que si aplicam una simple

regla de tres, a mateix percentatge de despesa, mateix

percentatge de dèficit, és o hauria de ser una desviació d’una

sola dècima, perquè ens hauríem de situar en teoria, a l’1,4

respecte d’aquest 4,2 que s’havia de complir. I per tant, si

estiguéssim a 1,5 estaríem molt més a prop. Però en tot cas les

coses no són així, a pesar que seria just plantejar que ho fossin

i per altra part tenim també, n’ha parlat la presidenta i n’han

parlat els altres grups, els eterns problemes de finançament tan

sovint invocats en aquesta tribuna, problemes reals, sens dubte:

finançament autonòmic, inversions de l’Estat, Règim Especial

de Balears, ..., però aquests problemes, fins i tot admetent el

seu caràcter estructural, com ha dit vostè, Sra. Presidenta, no

ens poden distreure de la realitat. 

A dia d’avui som on som i més enllà de negociar o

renegociar els objectius de dèficit fixats, cercant una major

laxitud, la primera obligació d’un govern que arrossega un

deute d’aquesta magnitud, és proposar-se eixugar-lo, anar-lo

reduint. I no li he sentit dir en aquest sentit que aquest fos un

propòsit, en tot cas si ho ha dit, ho ha matisat dient que abans

que això hi havia altres coses. 

Com tampoc no li he sentit a dir que tengués un pla de

sanejament per a aquesta legislatura. Li agradi o no, ens agradi

o no, aquest és un govern gravat, Sra. Armengol, com si fóssim

en termes hereditaris, és un govern gravat, és a dir, tenim les

mans realment lligades en aquest sentit, gravat pel deute i

gravat pels interessos que aquest deute generen i hem de tornar.

Han apujat els imposts i n’han creat un de nou, l’impost turístic.

Això els ha de permetre, en teoria, ingressar més del que

ingressaven els seus predecessors. També han anunciat la

posada en marxa d’una oficina anticorrupció, crec que la

presenten demà mateix, i d’una bústia de denúncies tributàries,

una iniciativa -aquesta darrera- per cert d’eficàcia discutible,

encara que només sigui perquè fomenta la delació entre

conciutadans. En tot cas és de creure que d’aquí també en

treuran qualque dobler i, en fi, l’economia balear pareix que va

bé. Ara mateix ens acaba de dir que el creixement previst per

a enguany, és un creixement en principi del 3,5%, la qual cosa

evidentment és una bona, una boníssima notícia.

Però tot això serà inútil si no va acompanyat també d’un pla

d’eficiència, un pla que inclogui una reforma de l’administració

que serveixi per eliminar organismes innecessaris, duplicitats

funcionals i, en definitiva, aquesta despesa corrent que hauríem

d’anar també reduint. Es tracta en una paraula d’optimitzar

recursos, que és l’única manera també de gestionar millor el

que tenim, no queda més remei. Vostè ens ha parlat

d’augmentar la inversió pública i de moltes altres coses, però

no ens ha dit res a la seva intervenció d’aquest pla que ara li

deman. I és una vertadera llàstima i esper que me’n pugui dir

qualque cosa a la seva intervenció.

Moltes gràcies.
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(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Pilar Costa del Grup Parlamentari

Socialista.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors

diputats. Bé, alguns dels arguments que utilitzaré segurament

ja han estat emprats per altres companys que han pujat aquí a

la tribuna i tampoc no voldria mostrar el més mínim to

autocomplaent o eufòric quan som a unes illes, a una comunitat

on hi ha un 30% de població en risc d’exclusió social o quan

tenim xifres a l’atur que no baixen de les 71.000 persones. Però

sí vull posar en valor allò que em sembla positiu i que ens obri

portes a l’esperança i a l’optimisme.

A pesar de les dificultats econòmiques, sí que diria que la

bona gestió de l’actual govern progressista, presidit per la

presidenta Armengol, ens ha permès que en els primers mesos

de govern, s’hagin retornat drets i serveis als ciutadans que

se’ls havien furtat a la passada legislatura del Partit Popular i

tot amb un control del dèficit digne de destacar. Hem de

recordar que en diversos debats que ja vàrem tenir aquí en el

Parlament a finals de l’any passat o en el darrer trimestre de

l’any passat, ja la consellera d’Hisenda i Administracions

Públiques, va preveure, ja va expressar aquí, que l’any 2015 es

tancaria amb una xifra, amb un dèficit de l’1,5%, donat que

l’expresident Bauzá i el Partit Popular, a mitjans d’any, just

abans de sortir del Govern, ja havien consumit el cent per cent

del dèficit previst, que era del 0,7%, fins i tot l’havien superat.

I em sembla més admirable la capacitat que ha tengut aquest

govern a mantenir l’equilibri entre despesa pública necessària

i el control del dèficit. I com s’aconsegueix això? Evidentment,

amb una bona gestió econòmica. A les Illes Balears hem tengut

dos governs, els dos darrers governs del Partit Popular que han

gestionat els diners públics de forma totalment oposada: per

una banda, el Govern del Sr. Matas, on va disparar la despesa

pública de forma descontrolada, i anys després ja hem pogut

veure que el seu objectiu no era la millora dels serveis per als

ciutadans, sinó que la màxima del Partit Popular a l’etapa de

Matas va ser quants més contractes públics més comissions

tendrem, un desastre en el qual ara la justícia depura

responsabilitats penals i econòmiques que pertoquen. I per

l’altra, el Govern del Sr. Bauzá, qui va entrar en una obsessió

amb les macroxifres econòmiques per intentar acomplir un

dèficit públic, que tanmateix no va aconseguir, i que va

provocar la major retallada de drets socials i econòmics

d’aquesta terra, de forma totalment injustificada i amb gran

patiment per part de molta gent.

Afortunadament, fa nou mesos que tenim un nou govern,

quasi nou mesos, que té clar un objectiu polític i és el benestar

de les persones, i que cap número pot estar per sobre d’un

ciutadà; és a dir, ha arribat un govern assenyat que combina

perfectament l’equilibri dels comptes públics amb la despesa

social necessària, i tot això no és una feina fàcil. La presidenta

Armengol, amb tot l’equip econòmic de la consellera Cladera,

han establert una estratègia clara, en una triple direcció: en

primer lloc, el rescat ciutadà, on les persones siguin els

protagonistes de totes les decisions polítiques; en segon lloc,

centrar-se en un objectiu bàsic, com és la millora del sistema de

finançament de les nostres illes, perquè cada any no haguem de

fer un esforç sobrehumà i anar tapant forats en els nostres

serveis bàsics, i per últim, tenir una posició contundent i

reivindicativa davant l’Estat, per aconseguir, ja s’ha dit aquí, la

flexibilització del dèficit per a enguany, que està establerta en

el 0,3%, recuperar inversions estatutàries que el Partit Popular

la passada legislatura va deixar perdre de forma absolutament

incomprensible i fer feina per a un nou règim especial per a les

Illes Balears.

Tota aquesta feina dels primers mesos de govern han tengut

el seu fruit.

I no voldria tampoc deixar passar les formes, les formes, la

presidenta Armengol ha comparegut en aquest Parlament dues

vegades, després de dues peticions de compareixença per parlar

de temes importants, com ho és aquest mateix, vull recordar

que una de les primeres decisions que va prendre el Govern del

Sr. Bauzá, a principis de legislatura, a l’any 2011, concretament

en el mes de setembre, va ser demanar la compareixença en

aquest Parlament de l’exconseller de l’anterior Govern

progressista, de l’exconseller d’Hisenda, el Sr. Manera, perquè

retés comptes de com s’havia trobat el Sr. Bauzá els comptes

o les arques públiques. Això són diferents formes de fer.

I després el Partit Popular es queixa que només fem que

parlar del passat. Però no em vull ara dedicar a recordar tota

l’herència del Sr. Bauzá, que aquesta ja és una etapa per perdre

de vista, encara que no l’hem d’oblidar per a no tornar cometre

els mateixos errors, i jo, quan aquests dies sentia el Partit

Popular esglaiar-se perquè no s’ha complert amb el límit del

dèficit de l’any 2015, només em venia al cap una paraula per

definir aquesta actitud i és cinisme, cinisme d’un partit que mai

no va acomplir les previsions del dèficit, excepte a l’any 2013,

quan el Sr. Montoro va flexibilitzar precisament la xifra

prevista. I cinisme d’un partit que va deixar el Govern el mes

de juny de l’any passat i ja s’havia engolit el total del dèficit

permès, perquè ja fregava el 0,8%; sobretot si tenim, a més,

llavors en compte que pensaven que amb els sis mesos que

quedaven de l’any 2015 l’actual govern no augmentaria ni una

dècima el dèficit, evidentment sí, sobretot si tenim en compte

que en el darrer trimestre de l’any sempre és el pitjor per al

dèficit.

Per altra banda, aquest govern, ho ha dit ben clar, i per això

el Partit Socialista donam suport a aquestes mesures, que s’han

de reconstruir molts d’aquells drets que els ciutadans van

perdre la passada legislatura: la targeta sanitària, la substitució

dels docents de la forma més ràpida i àgil possible, reactivar el

Servei d’Ocupació i un llarg etc. Tot això ho podríem resumir

dient que el mite del Partit Popular o que la dreta gestiona

millor els diners públics es desploma absolutament, perquè la

seva mala gestió dels comptes públics ha anat en una doble

direcció: en alguns casos, en el malbaratament dels diners

públics, i en altres, deixant tirats els ciutadans a la cuneta,

retallant drets i inversions, perseguint unes macroxifres que

tanmateix no van arribar a aconseguir.
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I si parlam d’endeutament, dos quarts del mateix, el Govern

Bauzá ens va deixar una comunitat endeutada amb prop de

8.900 milions d’euros, essent la quarta comunitat del país més

endeutada, i això s’ha de controlar, per suposat, però no serà

d’un dia per l’altre, i molt menys si no aconseguim una millora

del nostre finançament. Si la mitjana d’endeutament a les

comunitats autònomes de l’Estat és del 24%, aquí a les Illes ens

trobam envoltant el 30%, superat pel País Valencià, Catalunya

i Castella-La Manxa.

I en aquests moments, a curt termini, necessitam

flexibilitzar el límit del dèficit per a enguany, per a l’any 2016,

i això no vol dir més dèficit per gastar més, sinó per haver de

gastar menys i poder continuar retornant drets perduts. I per

això necessitam, com a aigua de maig, que el govern del canvi

arribi ja a l’Estat. Avui podem ser una mica més optimistes que

aquest govern arribarà, això almenys espera el meu grup, abans

d’haver d’anar a unes noves eleccions. I estic convençuda que

el Partit Popular, que va votar no a flexibilitzar el dèficit per a

enguany, va votar no a una proposició no de llei socialista el

passat mes de setembre de l’any passat, en una PNL, aquí, en

aquest plenari, simplement va votar no perquè continuaven

governant a Madrid. Però ara estic convençuda que amb el

canvi de govern, vostès també, senyors del Partit Popular,

canviaran d’opinió. Els que no canviarem d’opinió serem els

socialistes, que seguirem reclamant aquesta flexibilització del

dèficit encara que Pedro Sánchez sigui president de l’Estat.

No vull passar per alt també felicitar la bona gestió

econòmica del Govern pel que fa a l’evolució del dèficit en

aquest segon semestre del 2015, que ha estat el millor en els

darrers tres anys. I tot això, a més, coincident, o, millor dit, no

és una coincidència, amb mesures que ens portem a

l’esperança, com les que deia abans d’augment de personal

docent, que en aquests moments és el més alt de la història

d’aquesta comunitat. I a més, també serà ben prompta una

realitat, amb l’aprovació la setmana que ve de la Llei de renda

bàsica, una de les mesures també promeses per aquest govern.

Per altra banda, una comparativa que no dóna unes xifres a

favor del Govern és l’evolució del deute entre el segon

semestre de l’any 2014, encara amb el Sr. Bauzá de president,

i el segon semestre de l’any passat, perquè en el primer cas va

pujar 184 milions d’euros i en aquest darrer semestre de l’any

passat, 107 milions d’euros. Si a tot això hi sumam, com ha

explicat aquí la presidenta, que s’havia baixat l’endeutament

d’aquesta comunitat només en sis mesos de govern, està clar

que el balanç en la gestió econòmica diria que és més que

positiu.

Tots hem estat d’acord que el bessó de la qüestió és la

millora del sistema de finançament, posem idò fil a l’agulla per

fer un front comú davant l’Estat per aconseguir aquesta millora

del finançament. I Sra. Presidenta, des del Grup Socialista, li

fem una petició la qual, coneixent-la, no li serà difícil

d’acomplir o, millor dit, de mantenir, i és que amb un govern

socialista a Espanya s’obre una possibilitat de millora del

nostre finançament, i que des del Govern de les Illes Balears

mantenguin la mateixa fermesa, reivindicació i contundència

que han mostrat fins ara, malgrat tenir davant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa, hauria d’anar acabant, per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Ja acab. Ara tenim al davant un govern en funcions del qual

ja res no podem esperar.

I en conclusió, vull celebrar que per part d’aquest govern

els números mai no han de devastar les persones.

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. En primer lloc, voldria agrair les

intervencions de tots els portaveus parlamentaris que han

participat en aquest debat que ha estat intens i que dóna de sí en

dues formes diferents d’entendre i de veure la política, i

d’entendre i de veure les necessitats i les prioritats cada vegada

que un governa i que un gestiona.

A la meva intervenció he fet una valoració global sobre la

situació que ens ha imposat la política econòmica conservadora

de la Unió Europea als diferents països membres, perquè

evidentment avui parlam del dèficit públic que ve sotmès per

una normativa europea i ve sotmès després per uns acords a

nivell estatal, per això creia important, evidentment,

contextualitzar dins la situació que ens trobam l’incompliment

del dèficit públic que hem fet durant l’any 2015 i, repetesc, que

tancam amb un 1,51%. Però que això ve donat per tota una

sèrie d’imposicions, diria jo, de la política econòmica europea

amb la qual nosaltres explicam, públicament, que hi estam

radicalment en contra, hi estam radicalment en contra amb el

tempus i amb el percentatge de dèficit.

I vull agrair a tots els grups parlamentaris polítics que

donen suport al Govern, aquest suport també a aquesta política

econòmica i a aquest plantejament valent de dir les coses com

són a les institucions que calgui, al Govern d’Espanya i a les

institucions europees, perquè han canviat molt les coses, Sra.

Prohens, i em permetrà que em refereixi inicialment ja a vostè.

És clar, jo encara no he entès què defensa el Partit Popular.

Estam d’acord que el tempus i el dèficit que imposa la Unió

Europea a Espanya hi estam d’acord o no hi estam d’acord?

Estam d’acord que per a l’any 2015 el Govern d’Espanya

s’hagués quedat el 4,2% del dèficit i a les comunitats

autònomes ens hagués obligat a tancar amb un 0,7%? Perquè

vostès varen votar a favor, vostès varen votar a favor d’això i

en el mes de juny el Sr. Bauzá ja havia passat el 0,8%.

Després em diu, no parli de passat, és que vostè m’ha

demanat comparèixer aquí per explicar el dèficit del 2015 i hi

ha sis mesos seus i sis mesos nostres, i radicalment diferents,
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radicalment diferents; els primers sis mesos ens havíem passat

el 0,8, per tant el 0,7% és nostre, i he d’explicar les dues coses,

crec, per ser objectiva, ja que vostès m’han demanat aquesta

compareixença parlamentària i per això crec que, sincerament,

ho he d’explicar. Perquè m’han dit: no, l’important de tot això

no és la xifra del dèficit, que és el que nosaltres venim

explicant durant fa molts anys, que no tot és un índex

macroeconòmic, no, no, l’important és el benestar dels

ciutadans, és la política econòmica, és com hem revertit els

drets als ciutadans -m’ha dit vostè, Sra. Prohens. Bé, idò, jo no

sé si no m’he explicat gens bé, a moments he pensat que no,

però li he dit molt clar, crec: hem anunciat avui que creixerem

un 3,5%. No és una bona notícia? El Partit Popular no s’alegra

d’això?

Per tant, vostè m’ha dit, no, no, l’important no és només (...)

és que, a més, el benestar (...); no, no, creixem a un ritme

important, i hem anunciat un creixement d’un 3,5% prudent,

prudent, efectivament, perquè la situació econòmica, la situació

geopolítica a nivell europeu i a nivell espanyol és complexa,

però de moment a les Illes Balears ens va bé i nosaltres ens

n’alegram. Per tant, aquest govern, aquest govern ajuda que les

coses vagin millor en aquesta comunitat autònoma, aquesta és

una realitat objectiva -no em faci cares, perquè fa nou mesos

que governam i va millor que l’any passat, per tant alguna cosa

hi tendrà a veure aquest govern, alguna cosa hi tendrà a veure.

(Remor de veus)

Després em parla que..., ha vengut a dir que és que

l’esquerra no controla bé la despesa pública. Sra. Prohens, a mi

no m’agrada molt això, però ho hauré de dir, però ho hauré de

dir, o sigui, aquests nou mesos, no sé si ho ha escoltat bé,

nosaltres hem reduït el deute públic, el deute no financer ha

reduït de 8.900, que ens deixaren vostès, a 8.744 milions

d’euros. Però no només és que hem reduït el deute públic i hem

contengut el dèficit públic, és que hem retornat drets als

ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

I li hauré d’aclarir més bé les coses, nosaltres no tenim cap

problema de tresoreria, això de què no hi ha doblers no sé d’on

s’ho treu, no hi ha cap problema de tresoreria en el Govern, el

Govern paga, després n’hi parlaré, el Govern paga, i acabam de

signar amb els bancs un crèdit de 500 milions d’euros i no hem

tengut cap problema ni un, cap problema ni un, no tenim

problemes de tresoreria. No confongui bloquejos de partides

pressupostàries amb tresoreria, perquè això és bàsic en tècnica

pressupostària, Sra. Prohens, això és bàsic, per tant no ens

confongui una cosa amb l’altra.

I quan he d’explicar aquí l’1,51% del dèficit públic per a

l’any 2015, és clar, no em queda altre remei, ja que vostè diu

que jo he dit mentides, no n’he dita ni una, i ara li diré quatre

veritats més.

(Remor de veus)

Ens hem trobat 50 milions d’euros, 50 milions d’euros de

factures no comptades de capítol 1, de sanitat i educació,

capítol 1; 80 milions d’euros que vostès varen pressupostar a

l’any 2015 de carreteres, que és un forat negre però negre,

perquè dels 80 milions d’euros han arribat zero euros dels seus

a Madrid que governen, per tant és un forat que ens computa en

aquest dèficit. 150 milions d’euros -no, escolti bé, escolti bé,

que és important això-, ib-salut, ib-salut, la direcció general, el

director general anterior seu, tots aquells que varen canviar,

doncs el darrer, ens va deixar un informe dient que li faltaven

150 milions d’euros per tancar el 2015, 150, d’acord? Factures

extrapressupostàries seves; l’hem tancat amb 100 menys, 50

milions d’euros per bona gestió d’aquest govern.

Per tant, totes aquestes falAlàcies que vostès gestionen bé,

res de res.

I costos d’indemnitzacions, ho escoltin bé, la seva política

contra els funcionaris públics d’aquesta comunitat autònoma

ens ha costat 10 milions d’euros d’indemnitzacions que no

estaven pressupostats i 22 milions d’euros que hem hagut de

pagar de les expropiacions d’Eivissa.

(Alguns aplaudiments)

En total, el forat del Partit Popular, dels grans gestors

públics del Sr. Bauzá, 302 milions d’euros, els quals ens

disparen el dèficit públic a 1,51%.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Per tant, hem de posar els punts damunt les is, Sra. Prohens,

ja que m’ha demanat la compareixença perquè li expliqui, li

explicaré tot.

Dèficit, deute públic i dèficit públic disparat per les

polítiques del Govern Bauzá, el qual hem pogut eixugar amb la

millora d’ingressos per cicle econòmica i pel sistema de

finançament, que no són 80, són 35 que n’hem rebut més,

durant aquests mesos. I això ens ha anat just per al seu forat.

Bé, ho dic perquè no..., aquestes grans xifres que ens dóna del

Sr. Montoro, no són certes.

L’evolució del dèficit li he explicat, vostès l’any passat es

desviaren el 0,74%, varen tancar amb un 1,74; nosaltres tancam

amb un 1,51. Havíem de tancar amb un 1,01, que hagués estat

amb el que haguéssim tancat, però la comptabilitat del ministre

Montoro, supòs que obligat per BrusselAles, pel que he llegit en

els diaris, perquè ell no dóna cap explicació a ningú, vostè es

queixa de jo, però jo som aquí, explicant, el Sr. Rajoy i el Sr.

Montoro no sabem on són, ningú no explica res al Congrés dels

Diputats...

(Remor de veus)

Bé, idò, si per la comptabilitat estatal no haguessin

computat tot el deute de les autopistes d’Eivissa al dèficit del

2015 haguéssim tancat amb un 1,01, però pujam un 0,4% i

tancam amb un 1,51%, per tant, Sra. Prohens, no em digui que

som mal gestors públics, perquè ho hem infinitament millor que

vostès, sense creure-hi, sense creure-hi, que ja, que ja trob que

és molt, ja trob que és molt.

(Alguns aplaudiments)
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L’evolució del deute ja li he dit, l’hem reduïda, l’hem

reduïda i prou, i prou. Ara anem a dir aquest altre mite que

diuen vostès, que no pagam la gent, que jo tampoc no entenc.

Període mitjà de pagaments, febrer del 2015, febrer del 2015,

es pagava a 54 dies; febrer del 2016, es paga a 58 dies. Hi ha

unes grans diferències, 4 dies.

(Remor de veus)

No, no, jo li don l’explicació de la meva gestió, no m’han

convocat a mi que expliqui com pagam? Idò pagam a 58 dies,

som dins la mitjana absoluta de totes les comunitats autònomes

espanyoles, i si no fos per les factures de l’ib-salut, pagaríem a

28 dies. Per tant, pagam bé, pagam quan toca, tenim la

tresoreria, tenim un equip d’Hisenda fantàstic -que ja que hi

som, donaré l’enhorabona, perquè tenim una gran consellera i

un gran equip que controla molt bé tota la despesa

pressupostària- i ho fem molt bé, ho fem bé, perquè hem trobat

una situació molt complicada...

(Remor de veus)

... en varen de... -si escoltassin, per ventura aprendrien

alguna cosa, perquè després del que ens han fet aquests quatre

anys...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... després del que ens han fet aquests quatre anys, convendria

que escoltassin una mica.

Quant a la transparència que vostès ens han dit que no

publicam, es publiquen les dades d’execució del pressupost que

valida l’IGAE, com s’ha fet sempre, com s’ha fet sempre; per

tant tampoc no tenim en absolut amb això cap tipus de

problema. 

El PEF famós: ho vàrem explicar, que també ho ha demanat

crec que el Sr. Pericay, ho vàrem explicar; nosaltres no hem

tengut una actitud d’anar a Madrid a acotar el cap, no ha estat

l’actitud d’aquest govern, m’entenen?, no ha estat això,

nosaltres no hem anat allà a dir amén, no, nosaltres hem anat

allà a defensar els interessos de les Illes Balears; hem anat al

Consell de Política Fiscal i Financera, ens hem negat a aprovar

un dèficit per a l’any que ve que és absolutament injust i

insuportable per als ciutadans d’aquesta comunitat autònoma,

i hem dit al Sr. Montoro molt clarament que nosaltres no

estàvem d’acord a presentar el pla d’ajustaments perquè no

estàvem d’acord a retallar més als ciutadans a canvi d’unes

xifres de dèficit que ell, una altra vegada més, ha incomplit.

Hem fet el que ens permet la llei; ho vàrem pactar amb el Sr.

Rajoy, i els diré una cosa molt clara, perquè en aquestes hores

crec que podem parlar clar, també: jo, quan vaig anar a veure

el Sr. Rajoy li vaig dir: “Escolti...”, em varen dir: “Com té el

dèficit?”, i li vaig dir: “Escolti, el Sr. Bauzá ens l’ha deixat al

0,8, per tant nosaltres no complirem, és impossible”, i va dir:

“Yo ya lo sé”, i vostè està amb això?, que yo ya lo sé però

continuï ofegant els ciutadans d’aquestes illes? Perquè aquesta

és la realitat del que ha fet el Partit Popular a nivell del Govern

d’Espanya. Bé, idò, vàrem pactar que presentaríem el Pla

d’ajustaments, no el PEF, i l’hem presentat el mes de desembre,

i no du cap retallada ni una en drets i serveis per als ciutadans

d’aquesta comunitat autònoma.

I, Sra. Prohens, és sorprenent que vostès ens venguin aquí

a donar lliçons de tècnica pressupostària i de benestar social o

de benestar i de qualitat de vida per als ciutadans i les

ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma. Basta recordar xifres

molt grosses, però crec que val la pena recordar-les. La

retallada en despesa sanitària de la legislatura passada és de

més de 100 milions d’euros; la retallada en infraestructures

educatives -la vàrem deixar en 25 milions d’euros- passa a 3,3,

que és el que tenien previst vostès el darrer any; la retallada en

docents, passam de 12.000 docents que els vàrem deixar

nosaltres a 11.700 docents, que és el que vostès ens varen

deixar; en treballadors públics, retallades enormes de 1.000

treballadors acomiadats i 10 milions d’euros que han hagut de

pagar els ciutadans per indemnitzar acomiadaments mal fets

que va fer el govern del Partit Popular i el govern al qual vostès

donaven suport. 

Ara també diuen, l’altre tòpic, “no, és que el govern

d’esquerres puja imposts i crea nous imposts”. Nosaltres hem

explicat des del principi que farem una política fiscal diferent,

més justa, entenem, que aporti més qui més té, i cream un nou

impost que he explicat, l’impost de turisme sostenible. Però no

sé de què s’escandalitza, Sra. Prohens; qui va posar els 10

euros per targeta sanitària que havia de pagar tothom, el que té

més doblers i el que en té manco? Qui va intentar posar els

imposts verds en aquesta comunitat autònoma? Qui va posar el

cànon de sanejament de l’aigua, que l’ha de pagar tothom i que

grava més als que menys tenen?

(Remor de veus)

Qui va posar el cèntim sanitari? Va ser el Govern del Partit

Popular. Per tant no em contin històries.

(Continua la remor de veus)

I qui va pujar el 21%...?

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor. Silenci.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Escolti..., escolti, ens queda molt de temps de legislatura,

Sr. Camps, no es posi nerviós.

Qui va pujar l’IVA turístic al 21%?, qui va pujar l’IVA

cultural al 21%? I així li ho puc allargar fins a cinquanta

imposts. Per tant vostès... El que passa és que la gran diferència

és que sempre graven la classe mitja i la classe treballadora, i

nosaltres ho hem fet diferent; sí, en això també hi ha hagut un

canvi radical per part de la política econòmica d’aquest govern.

I podem discutir hores i hores, si el compliment o

l’incompliment del dèficit és exagerat o no és exagerat, si hem

gestionat bé els comptes o no els hem gestionat bé. Jo li dic que

devora el que ens hem trobat hem gestionat molt bé els comptes
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públics durant el tancament de 2015, i per al pressupost de

2016 tenim unes previsions diferents. 

Ara bé, el Sr. Font n’ha fet esment durant tota la seva

intervenció: la mare de totes les batalles -i jo també ho he

explicat i tots els portaveus hi han coincidit- és que tenim una

comunitat autònoma infrafinançada, i si no arreglam això ja

podem ser més austers, ja podem ser més meticulosos, més

mesures d’eficiència, que, Sr. Pericay, hem fet un pla

d’eficiència, i algunes de les mesures del perquè hem pogut

tancar per exemple Ib-salut amb 50 milions d’euros del previst

per mesures d’eficiència en la gestió pública, podem fer tot

això i ho farem, sense cap dubte, i millorarem encara més en la

gestió pública. Ara bé, si no aconseguim millor finançament

estatal estam condemnats com a comunitat autònoma. 

Jo no sé què en pensa el Partit Popular, d’aquest tema, i

crec que és important que es defineixin d’una vegada per totes.

He sentit que diuen que el que feia el Sr. Bauzá ja no va amb

vostès; bé, idò diguin què és el que va amb vostès, què és el

que va amb vostès ara? Estan d’acord que hi hagi un sistema de

finançament nou, sí o no? Estan d’acord que hi hagi el principi

d’ordinalitat, sí o no? Estan d’acord que puguem tenir una mitja

dels serveis públics a tota Espanya, sí o no? Bé, idò tot això no

ho han reclamat quan han governat, els va molt bé estar a

l’oposició, Sr. Camps, perquè a la fi s’han reconvertit, perquè

vostès se n’han anat a Madrid a dir totalment el contrari.

(Aldarull)

Home!, home! No són... A nosaltres ens ha tocat governar

aquests primers nou mesos de legislatura amb un govern que

acaba a Madrid; no són del nostre color polític, però nosaltres

hem anat a Madrid a reivindicar: hem aconseguit la Comissió

bilateral mixta de finançament que durant cinc anys no s’havia

convocat perquè ni el Sr. Bauzá no l’havia demanada. Aquesta

és la realitat que ens han deixat. Règim especial, no en tenim

cap perquè vostès varen ser incapaços de reclamar-lo. Els

pressuposts generals de l’Estat cada any ens varen deixar pitjor

que l’any anterior en inversió. Hem aconseguit els 322 milions

d’euros que vostès havien abandonat, aquí havien dit “els

deixarem de reclamar”. Aquesta és la realitat.

(Contínua la remor de veus)

No es fien del Sr. Montoro, no és vera? Jo tampoc gaire.

Això és important, també.

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

(Més remor de veus)

Per això..., per això, només per això és absolutament

necessari canviar el Govern d’Espanya, per això esper que hi

hagi possibilitat molt aviat de tenir un acord de govern a

Espanya que permeti una sensibilitat major amb la nostra

comunitat autònoma, perquè si no tenim un nou sistema de

finançament que faci justícia, si no tenim el nou règim especial

i si el pressupost general de l’Estat no fa justícia a aquesta

comunitat autònoma, Sra. Prohens i senyors diputats i

diputades, podrem discutir molt però no aclarirem que tenim

una comunitat autònoma amb greus problemes per poder donar

els serveis públics que es mereixen els ciutadans d’aquestes

illes.

Acabaré amb un parell de pinzellades que crec que també

són necessàries. Vostès m’han demanat que comparegui aquí

per explicar el 2015. Jo de la part del Sr. Bauzá no me’n faig

responsable, crec que va prendre decisions absolutament

equivocades, en el fons i en la forma de governar. Aquest

govern, amb una situació econòmica efectivament complicada,

jo crec que ha complit els deures d’intentar tenir més ingressos,

que els ho explicat durant aquesta intervenció, i de prioritzar

molt millor la despesa pública, i veníem de quatre anys de

retallades, de quatre anys de molt de dolor infringit als

ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, de quatre anys de

molta prepotència, de quatre anys d’una forma de governar que

crec -i vostè crec que, pel que he sentit que diu, ho comparteix-

crec que no s’ha de tornar a repetir en aquesta comunitat

autònoma.

Què hem fet nosaltres? Amb unes dificultats econòmiques

importants hem retornat drets: hem retornat la sanitat universal,

la gent ja no paga els 10 euros per la targeta sanitària, els

centres de salut s’han obert els capvespres, tenim 224 places

públiques al Servei de Salut, s’ha recuperat la sanitat universal;

en educació hem augmentat, hem incrementat els docents

d’aquesta comunitat autònoma en més de 400, tenim més

inversions en infraestructures educatives del que mai no s’havia

fet; el conseller Vicenç Vidal ha hagut de posar molts de

recursos per poder fer front a les infraestructures hídriques i

amb la sequera que patim en aquesta comunitat autònoma

perquè quatre anys de no manteniment i de no inversió sempre

duen moltíssims de problemes; hem lluitat contra el dèficit

social; l’atenció a la dependència ha augmentat; tenim centres

de dia que els tenim en marxa, amb inversions importants que

farem en la renda mínima d’inserció, que no sé qui ha dit que

no arribarem a temps; l’aprovam la setmana que ve i com

vàrem prometre el 2016 es pagarà la renda bàsica garantida.

Hem tirat endavant el Pla Visibles. Hem tirat polítiques actives

d’ocupació, vostè ha demanat polítiques actives d’ocupació: 11

milions d’euros, Sra. Prohens, s’estan invertint des que

nosaltres vàrem arribar, que vostès havien estat a 0 euros de

garantia juvenil invertida en els joves que necessiten trobar una

segona oportunitat i una feina. En definitiva, hem invertit

moltíssim en drets socials dels nostres ciutadans i ciutadanes,

i també dels funcionaris públics, als quals vostès havien

maltractat i havien deixat de pagar moltíssimes qüestions.

Llistes d’espera; vostè m’ha dit que no han reduït; no, Sra.

Prohens, ara es publiquen; abans era obscuritat absoluta: tres

consellers de Salut, cap dels tres no va ser capaç de publicar les

llistes d’espera, ara es publiquen. 500 persones menys esperen

més de sis mesos, de 2.450 han passat a 1.950; l’espera per

operar-se ha passat de mitjans de 111 dies a 96 en nou mesos.

És tot el que voldríem? No, encara som enrere. Sí, voldríem

tenir més inversions educatives, més inversions en residències,

en places i centres, clar que sí!, que sabem que tot això ho

necessitam, però hem anat millorant respecte de la situació que

varen deixar vostès.

I acab per dir-los una qüestió que és important que fixem

bé. Nosaltres avui hem comparegut i hem tengut un debat sobre

el dèficit públic, que és un indicador macroeconòmic que
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vostès han fet com si fos un mantra ideològic, i amb l’excusa

del mantra ideològic varen aplicar polítiques de retalls

absolutament dures contra els ciutadans i les ciutadanes

d’aquesta comunitat autònoma i de tot Espanya. Nosaltres no

compartim aquesta filosofia econòmica, nosaltres compartim

que en temps de crisi econòmica els governs s’han d’endeutar

per poder possibilitar canvis estructurals de la ciutadania, per

poder invertir en innovació, per poder invertir en educació, per

poder invertir en formació, i aquesta comunitat autònoma ho

farà malgrat totes les dificultats. Ara bé, nosaltres som gent

respectuosa amb l’equilibri pressupostari i amb els comptes

públics i ho estam demostrant. Malgrat no compartir la

ideologia amb el Govern d’Espanya, malgrat no compartir la

ideologia amb la Unió Europea, estam presentant uns comptes

públics, Sra. Prohens, molt millors dels que vostès presentaven,

perquè són molt millors com a xifres i sobretot, i sobretot,

perquè aquests comptes públics estan possibilitant retornar

drets als ciutadans i a les ciutadanes, retornar a la normalitat de

la qual el Partit Popular mai no ens hauria d’haver privat. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens, del Grup

Parlamentari Popular.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

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

veritat és que esperava una mica més d’humilitat per ser una

presidenta que no compleix, però és impossible; venint de

vostè, vostè i la paraula humilitat és impossible. Això ja ho

sabem.

(Petit aldarull)

Miri, esperava una mica més d’humilitat, i nosaltres estam

contents d’aquest creixement superior al 3%. De fet avui hi ha

una notícia que diu que només dues comunitats autònomes,

Madrid i Balears, han sortit de la crisi perquè tenen un PIB

superior al 2008, abans de l’entrada de la crisi. Això també ho

hauria d’haver reconegut, Sra. Armengol.

(Petit aldarull)

I sap què és cinisme, Sra. Armengol?, cinisme és criticar les

retallades d’aquesta bancada mentre vostè a les fosques amaga

les seves. Més de 2.000 persones pendents d’una intervenció

quirúrgica per damunt dels 180 dies; contractacions tardanes en

els centres de salut i serveis d’urgències; renúncia al

sociosanitari de Son Dureta; retallades en les peonades per a

infermeria i (...); retallades en els horaris d’atenció pediàtrica;

retallades en el personal del servei d’urgències; plantes

tancades en els hospitals mentre tenim les urgències

colAlapsades.

(Remor de veus)

Dependència, em parla de dependència. El que ha baixat en

dependència és el pressupost, el que ha pujat són les persones

que estan en llistes d’espera, i més de 1.000 famílies pendents

d’una beca de menjador escolar. Això són les seves retallades,

Sra. Armengol, no són les nostres.

(Més remor de veus i alguns aplaudiments)

I li torn a dir, però és que vostès avui una vegada més, i no

és la primera vegada, ha tornat desacreditar la seva consellera

d’Hisenda, perquè no som jo que dic ni és el Partit Popular que

diu que no hi ha doblers dins la caixa, va dir la consellera

d’Hisenda: "Cladera justifica la medida por falta de liquidez:

Esperaremos el impuesto turístico para garantizar el pago de

nóminas"; això és el que va dir la seva consellera, ara l’ecotaxa

va per pagar nòmines, també ho hem de tenir clar, això.

I vostè ha dit mentides, Sra. Armengol, vostè ha pujat aquí

damunt i ha dit mentides, com va dir la seva consellera. La seva

consellera -ho recordau?, avui ens han parlat del tema de

carreteres- ens va dir fa un parell de setmanes que això ja ho

havia arreglat, perquè es va fer aquella foto amb Montoro, i que

els doblers de carreteres arribaven; quants de doblers han

arribat, de carreteres? Zero euros, Sra. Cladera, zero euros

perquè no estan pressupostats...

(Remor de veus)

...perquè a vostè només li va importar la foto, i nosaltres ja li ho

vàrem dir, nosaltres no volem la foto, volem els doblers, però

vostè va prioritzar, com sempre, la foto.

(Més remor de veus)

Una altra mentida..., una altra mentida. Saben per què han

pogut escurçar el període de pagament a proveïdors ara?,

aquest mes, que, per cert, encara és superior al nostre, nosaltres

el vàrem deixar en 41 dies i ara està a 58; idò l’han pogut

escurçar per una cosa que amaguen a aquest parlament i crec

que també l’amaguen als altres consellers del seu govern: dia

29 de gener el govern de Mariano Rajoy va enviar 50 milions

d’euros en concepte de bestretes al seu govern; dia 26 de febrer

va tornar a enviar 50 milions d’euros, 100 milions d’euros que

ha enviat en concepte de bestretes..., en concepte de bestretes...

(Continua la remor de veus)

...per una quantitat de 300 milions d’euros que vostè ha

solAlicitat, i el govern de Mariano Rajoy li ha dit que sí, que els

hi concedia. Això vostè ho amaga perquè vostè és una

mentidera i vostè fa demagògia, i ho amaga fins i tot als seus

propis companys.

(Aldarull)

Per tant, lliçons aquí, les justes; lliçons aquí, les justes.

Perquè els que ens vàrem trobar uns dèficits consolidats del 5%

i el vàrem deixar a l’1%, els que ens vàrem trobar aquells

dèficits anuals de més de 1.000 milions d’euros!, més de 1.000

milions d’euros, i ho vàrem reduir va ser el govern del Partit

Popular, i ho vàrem reduir alhora que reduíem la destrucció

d’ocupació que també havien provocat vostès, i ho vàrem
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reduir sense apujar els imposts a aquests ciutadans, i ho vàrem

reduir deixant un creixement econòmic superior al 3%...

(Més remor de veus)

...i això... i això..., a mi em sap greu que vostè no ho vulgui

escoltar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

...però això també ho va fer el Partit Popular.

I el que és cinisme, el que és cinisme és dir que el Partit

Popular va incrementar el deute, perquè aquest quadre mostra

clarament el deute d’aquesta comunitat autònoma quan s’ha

incrementat.

(Continua la remor de veus)

Amb el govern del Partit Popular vàrem assumir... Escoltin-

me, perquè ja sé que a vostès això de donar lliçons els va molt

bé i d’escoltar-ho els va molt malament, però escoltin-me un

segon que ja acab. Miri, nosaltres vàrem assumir com a deute

propi més de 1.000 milions d’euros de factures dins els

calaixos, i ara vostè es queixava de l’herència que havia rebut.

Ànims, Sra. Armengol, ànims, eh? Més de 1.000 milions

d’euros de factures dins els calaixos, i si descomptam aquests

més de 1.000 milions que vàrem pagar i que eren seus, vàrem

reduir del deute d’aquesta comunitat autònoma un 29%; aquests

8.000 milions que anam arrossegant nosaltres ho vàrem reduir

un 29%. Com?, amb més recaptació, no amb més imposts, com

pretenen fer vostès.

(Continua la remor de veus)

Per això vostè avui té dues obligacions, té dues obligacions

com a presidenta del Govern. La seva primera obligació és

baixar els imposts immediatament als ciutadans d’aquesta

comunitat autònoma, perquè ja no té cap excusa per continuar

ofegant tots els ciutadans d’aquesta comunitat, perquè li agradi

o no avui viure a les Illes Balears amb vostè de presidenta és

més car per a tothom que quan governava el Partit Popular. I

l’altra obligació que té vostè, amb tot el vent a favor -amb la

temporada turística, amb el creixement econòmic-, és eixugar

el deute d’aquesta comunitat autònoma, com va fer el Partit

Popular amb el vent en contra. Vostè té obligació de baixar els

imposts i d’eixugar el deute, i la tercera obligació que diria que

té, la tercera obligació que diria que té amb aquest...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Prohens, vagi acabant, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí. ...amb aquest dèficit democràtic que diu que hi havia

amb el Partit Popular, no hi ha pitjor dèficit democràtic que

amagar dades en aquest parlament. Per tant vengui aquí,

mostri’ns aquest pla d’equilibri financer que diu que ha

presentat, posi llum a les retallades que vostè vol fer, posi llum

i taquígrafs i digui’ns-ho a tots els ciutadans, “retallaré per aquí

o retallaré per aquí deçà”, i així podrem opinar, perquè si no

vostè continuarà governant a les fosques i amb el llum apagat.

I li dic una cosa, Sra. Armengol, per acabar: alerta a

utilitzar els pagaments de tresoreria amb conveniències

polítiques, perquè vostè ha suspès la Llei de finances, és cert,

però el Pla de disposició de fons continua vigent. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Podem Illes Balears.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats i

diputades, seré molt breu. Volíem fer una reflexió del que ha

dit la Sra. Armengol quan ha dit que hi ha un pragmatisme

econòmic i radicalisme social, que ha sonat molt bé. Des de

Podem no tenim molt clar que això, que aquesta situació, que

tenim clar que ve de polítiques austericides del Partit Popular,

tenim clar que venim d’aquesta situació, però li demanem que

prioritzi una d’aquestes dues, perquè no poden venir de la mà,

hem de triar, hem de triar entre el pragmatisme econòmic, que

està molt bé, però té un camí, o el radicalisme social, però anar

conjuntament la veritat és que no ho veim molt clar, parlant

d’aquest tema.

Quant a les paraules del Sr. Font, d’El Pi, diu que hi ha un

problema estructural que tenim, bé, que la situació de dèficit té

a veure amb un problema estructural, i aquest problema

estructural entenem que ve de la corrupció i del robatori que

hem patit dels polítics, i això ha costat a l’Estat espanyol

50.000 milions d’euros l’any. Vostè diu, o hem entès, que no es

pot trencar amb aquests problemes estructurals, i nosaltres

pensem que sí, que es pot trencar, que és possible aquest

trencament d’aquest problema estructural, i per la nostra part

posarem els esforços possibles perquè això sigui possible.

Carai!, quin silenci; dóna gust, així, parlar.

Sra. Armengol, ha parlat que necessitem un canvi a l’Estat

espanyol perquè aquesta situació de dèficit sigui millor per a

les autonomies. I bé, li demanem que si pot parlar amb el Sr.

Pedro Sánchez, que reflexioni i que canviï l’estratègia que ara

per ara està agafant de pactar amb Ciutadans, poden tenir bones

intencions de construir un govern del canvi i trobem que amb

aquest pacte amb Ciutadans no és possible i que es pensi que

aquest pacte a la valenciana podria ser un millor camí per

arribar a aquesta situació.

I per concloure, avui hi ha hagut una notícia, ha sortit el

dèficit de l’any 2015 a nivell estatal i aquestes dades confirmen

que necessitem cada vegada més un govern d’un canvi, d’un

veritable canvi, però no un canvi de persones, sinó de
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polítiques també, que canviï l’enfocament i necessitem

ingressar més i gastar millor. Necessitem pujar el poder

adquisitiu de la majoria, un pla de modernització econòmica

que augmenti la qualitat de l’ocupació i la productivitat i

rebaixar el dèficit a un ritme compatible amb la solució dels

veritables problemes del país i sense fer retallades. La clau és

augmentar ingressos i no continuar retallant en serveis públics.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr..., no vol fer ús de la paraula.

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. Ja no volia parlar, però el Sr.

Portaveu de Podemos m’excita, m’excita...

(Algunes rialles)

Sr. Portaveu de Podem, si vostè creu que el problema és la

corrupció, implícitament vostè..., no, no, no, jo ho explic aquí,

perquè això que li diré ara no ha quedat gravat aquí, punyeta!,

que aquí estam per parlar d’això, això no és un cafè. Si vostè

creu que el problema de la corrupció és tot el problema

estructural, implícitament està dient que el sistema de

finançament és bo. I després li preocupa a Madrid que els de

Ciutadans...

(Remor de veus)

Sí, sí, sí. Idò diguin-ho aquí, canviïn-ho, diguin-ho, aquí ho

han de dir. Sap què li preocupa a vostè? Que el Sr. Sánchez

pacti amb Ciudadanos, això li preocupa! Se’ls veu el plumero

a tots els de Podemos, se’ls veu el plumero! Venga ja! Per

favor!

Serietat, que estam parlant d’un problema estructural de

molts d’anys, de molts d’anys, de molts d’anys i no venguin

amb ximpleses en aquesta qüestió, sense llevar gens

d’importància a tot allò que pugui ser recuperar els doblers que

se n’ha pogut dur qualsevol, sense llevar ..., però som en una

altra història avui, no tenim un debat de la corrupción en las

Islas Baleares, tenim un debat de com haurem d’afegir doblers

al deute per cobrir el dèficit. D’això hem de parlar i no d’altres

coses. I no em faci parlar de Madrid, perquè el fracàs ja és

estrepitós, amb 100 i busques de dies sense saber fer govern i

molta culpa crec que la tenen vostès i ja veuran com

s’abaixaren els calçons per poder entrar en el Govern. Així de

clar li ho dic.

(Remor de veus)

Una vegada dit això..., és el que pens! Ja han baixat en

40.000 milions d’euros el tema de la despesa. Hem vist la

llibreta, què vol que li digui? No és culpa meva, gràcies a la

Cuatro. Ho dic perquè al final sempre surt, què vol que li

digui?

Miri, jo no som ningú, El Pi no és ningú per donar consells

a ningú, però jo demanaria a la consellera de Transparència,

responsable d’IB3, que per favor donin els plenaris sencers,

perquè canviaria l’actitud de pati de colAlegi que crec que tenim

de bregues entre partits, a més estic convençut, canviaria,

perquè si un ens veu des de fora és “i tu més i tu més i tu més”.

Jo torn a la intervenció que he fet abans. Amb el que tenim,

en som responsables tots i m’he posat jo el primer, perquè aquí

tothom diu la gent ha de reconèixer els errors i els que els

reconeix, bescollada plana també. No, hem de reconèixer quins

són els errors dels que som aquí, dels que han passat per aquí,

perquè els que vendran no els puguin repetir. I aquí tenim un

problema de finançament, i la història és que si no resolem

aquest tema, només tendrem dues sortides, només en tendrem

dues. Una, apujar més impostos, que el PP també els va apujar,

Sra. Prohens...

(Remor de veus)

Els va abaixar? L’IVA? El cànon? El cèntim sanitari? No

va abaixar no, els que no va arribar a posar, que volia posar

ecològic als cotxes de lloguer i als envasos, que tenia tothom

espantat i que pagava el petit i mitjà empresari. L’impost

turístic el pagaran els turistes que vénen i aquests altres ho

pagam els que som aquí. Li ho dic perquè la brega aquesta és

estantissa, és vella. Allò nou és com realment el seu líder, el

líder de cada un dels partits de l’Estat a Madrid, ens vegin fets

una pinya. Aquesta hauria de ser la proposta d’aquesta casa.

Dit això, a nosaltres -repetim- ens pareix molt pervers que

l’Estat es reservi, com em deia el Sr. Melià, al final amb la

reserva que fa de dèficit el Govern central, el que fa és

centrifugar tot el seu forat i la brutor cap els altres. És a dir,

davant aquesta qüestió jo crec, a part d’ideologies, hauríem de

ser capaços de dur una proposta, no sé si en el pròxim ple, en

15 dies, tenint molt clara aquesta qüestió i governi qui governi,

si hi ha acord ara dia 2 de maig, sàpiguen que Balears des de

Formentera, passant per Eivissa, per Menorca i per Mallorca,

no pasaran! D’acord?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Nel Martí del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No intervindré. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay del Grup Parlamentari

Mixt.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí gràcies, Presidenta. Seré molt breu i intervindré des

d’aquí si no li molesta. 

Sra. Armengol, jo li he demanat per un pla d’eficiència més

general, vostè m’ha parlat estrictament de l’Ibsalut. Llavors li

agrairia si me’n podria donar una mica més de detalls.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Pilar Costa del Grup Parlamentari

Socialista. 

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, presidenta. Bé, només volia ressaltar que amb

aquestes darreres intervencions que hem escoltat, sobretot per

part del Partit Popular, si al final tot acaba amb frases fetes i

argumentaris, Sra. Prohens, amb total cordialitat, hauria de

canviar els argumentaris que va deixar en aquesta mateixa

cadira la Sra. Cabrer, perquè moltes de les coses que ara he

escoltat aquí, respecte de la Llei de dependència, serveis

socials, etc., exactament el mateix vaig escoltar que es

recriminava a la Sra. Fina Santiago quan ja va ser consellera de

Benestar Social a l’anterior govern del pacte amb el Sr. Antich.

És a dir, canviïn una mica els argumentaris, perquè si no, no

avançam. Per cert, que si el seu guru econòmic que té darrere,

que l’ha assessorada per a la intervenció d’avui, no només l’ha

feta errar en la seva intervenció d’avui, sinó que a mes li ha fet

perdre l’educació. I crec que en aquest parlament seria bo no

perdre-la mai.

I per últim dir, ja s’ha fet menció avui fa poc minuts, que el

Sr. Montoro que ha explicat quina era la desviació del dèficit

públic espanyol, que supera el 5% i, per tant, tenim un

desviament de prop de 10.000 milions d’euros respecte de

l’objectiu previst per a l’any passat, que era del 4,2, tot això

amb l’agreujant que el Sr. Montoro és el mateix Govern

espanyol que s’ha reservat per a l’any que ve d’un total del

dèficit que imposa Europa d’un 2,8%, el Govern espanyol se’n

reserva un 2,2, imposant a les comunitats autònomes un 0,3%.

I encara no he escoltat aquí avui a ningú del Partit Popular dir

si estan d’acord que es flexibilitzi el dèficit per a enguany, per

a l’any 2016, tenint en compte que el setembre de l’any passat

vostès en aquest parlament, fa només uns mesos, van votar en

contra. Tendran la valentia o la decència política de dir ara i

aquí si estan d’acord amb aquesta flexibilització del dèficit, sí

o no?.

I ara sí que ja acab, una vegada més agrair a aquest govern

que faci el contrari el que va fer el Partit Popular, el Partit

Popular i el Sr. Bauzá sempre van posar els números al servei

de les persones, en comptes de les persones al servei dels

números. Això és el que no volem...

(Remor de veus)

Això és el que no volem que torni passar. Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument, per donar resposta a les

diferents qüestions que han sorgit en aquest darrer torn

d’intervencions. Podria acabar agraint les intervencions a tots

els portaveus i a tots els que han fet possible aquest debat que

crec que és ric i que és important fer-lo perquè també

ideològicament resulta explicatiu del que pensam uns i del que

pensen altres, o almanco el que jo he interpretat què pensen

altres.

Voldria començar per dir que nosaltres som un govern

humil, un govern que no li cau cap anell per demanar excuses

quan ens hem equivocat o quan hem errat amb una proposta

política que hem pogut fer, ara, permetin-me que digui una

cosa, nosaltres vàrem dir el mes d’estiu, la consellera

d’Hisenda, tancarem amb un 1,5%, hem vengut aquí a explicar

que hem tancat amb un 1,5%. Per tant, jo no sé de què he de

demanar perdó, és el que nosaltres preveiem fer, és el que

vàrem explicar que faríem i és el que hem compromès amb els

ciutadans d’aquesta comunitat autònoma. Per cert, ho vàrem

explicar també al president del Govern d’Espanya, que n’és

bastant responsable. No sé si vostè pensa el mateix del que va

fer el Sr. Montoro que, com li ha explicat molt bé el Sr.

Pericay, durant molts de mesos han mentit a la ciutadania

espanyola dient que es compliria el dèficit espanyol, ha mentit

a la Unió Europea i avui ha tancat amb un punt més, ni més ni

manco que un punt més, un 5,2% del 4,2 que tenia previst, amb

un agreujant, varen mentir i abans de les eleccions generals per

salvar els vots del Partit Popular varen baixar els imposts

sabent que incomplien el dèficit públic i sabent que després

exigirien més retallades a les administracions autonòmiques. 

La meva pregunta és molt clara, Sra. Prohens, perquè això

és el fons de la qüestió, vostès amb què estan d’acord?, amb

què estan d’acord?, amb l’incompliment de dèficit públic que

jo he explicat, d’on ve i per què ve? Bé, estan d’acord o no amb

les polítiques que hem fet? No, no estan d’acord amb el retorn

dels drets socials, primera ...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... no, no, és que jo avui l’he vista com una gran defensora de

la bandera de Bauzá, per això veig que... avui l’he vista que ha

vengut a defensar tota la política econòmica del Govern Bauzá,

i això suposa haver anat a Madrid a acotar el cap, haver dit, no,

no, Balears ha de tancar amb un 0,7% i l’any que ve amb un

0,3. Això és el que vostès varen aprovar a Madrid, que això és

l’important, això és l’important. 

A partir d’aquí, quines polítiques creuen que s’han de fer,

està d’acord amb el que diu el Sr. Montoro avui, que hem llegit

tots en els mitjans de comunicació, que diu que a les comunitats

autònomes ens exigirà no gastar més? Estan d’acord amb això?

Val, idò, esper que per molts anys el Partit Popular romangui
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a l’oposició perquè això significa per als ciutadans d’aquesta

comunitat autònoma més personal públic acomiadat, menys

drets educatius, menys drets socials i menys drets sanitaris que

és el que ens va succeir a la passada legislatura. Per tant, ja

sabem on són. 

80 milions d’euros de carreteres, a veure si ens aclarim. Qui

els va pressupostar sense cap acord amb el Govern d’Espanya?

Nosaltres o vostès? Vostès. On és com a ingrés en el pressupost

2015? On hi ha un forat per als comptes públics? En el

pressupost 2015. Qui el paga, el dèficit de l’1,51%?...

(Alguns aplaudiments)

... hi són els 80 milions d’euros? Hi són com a ingressos en el

pressupost que ha fet la Sra. Cladera per al 2016? No. 

Però tenim un acord del Sr. Montoro en Comissió Mixta de

Finançament que arribaran durant el 2016, durant el 2016 és

l’acord. Vostè no se’n fia gens del Sr. Montoro, ja ho veig...

(Algunes rialles)

... jo tampoc, però, home, si tenim un acord de la Comissió

Mixta de Finançament tenim més del que vostès tenien i el

pressupostaven i feien un forat. A veure si ens aclarim, Sra.

Prohens, s’hauria de preparar una mica els temes per venir aquí

a intervenir i no deixar-se dur per aquestes coses que fa perquè

això no té cap ni peus...

(Alguns aplaudiments)

... no té cap ni peus.

Després em retreu que haguem demanat una bestreta del

nostre sistema de finançament. Quantes vegades aquí hem sentit

discutir el Sr. José Vicente Marí, que tenia un poc de seny

encara, que deia que era injust que la liquidació del

finançament ens la donassin dos anys tard. Quantes vegades la

va reclamar?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Què vol dir? Però, i què diuen que ho hem amagat, però què

diuen que ho hem amagat... és una cosa...

(Remor de veus)

... o sigui, que el Sr. Rajoy ens paga dos anys tard el que és

nostre i vostè encara em critica perquè ho feim, perquè ho

avançam. És que jo no l’entenc, Sra. Prohens. Per tant, sí, hem

demanat una bestreta; sí, hem rebut els 50 milions d’euros, com

totes les comunitats autònomes, que no ho sap que tothom

funciona igual? Sempre ha funcionat tothom igual. Per tant, clar

que hem pogut pagar més bé als proveïdors perquè tenim un

sistema de finançament que ja hi comptam, ara bé, és just

aquest sistema de finançament? No. Què va fer vostè... no, no,

no, escolti, què varen fer vostès per canviar-ho? 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Res. No, vostès no... durant quatre anys, quatre anys, he

llegit les actes de la Comissió de Política Fiscal i Financera, sap

què feien els nostres consellers d’Hisenda? Boca tancada, ni

una paraula explicant els interessos de les Illes Balears a les

comissions estatals. Per tant, Sra. Prohens, un poc d’humilitat

l’hauria de tenir vostè després del desastre on ens ha deixat el

Partit Popular. 

(Alguns aplaudiments)

Després ha tengut la gosadia de dir-me, de dir-nos a aquest

govern i a la gent que ens dóna suport que representen uns

ciutadans, molts més dels que representen vostès, per cert, que

el que havíem de fer, sense, a més, això no ho podíem opinar,

el que heu de fer és baixar el deute i baixar els imposts, però i

nosaltres vàrem comprometre una altra cosa als ciutadans o què

hem de fer, el seu programa electoral? No, hem guanyat

nosaltres...

(Remor de veus i algunes rialles)

... s’ha adonat d’això? Amb uns acords programàtics diferents,

s’ha adonat que dia 24 de maig els varen passar de 35 a 20

diputats? Per alguna cosa, per alguna cosa, per alguna cosa. Per

tant, haurem d’aplicar les polítiques que vàrem comprometre

nosaltres als ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, i

nosaltres vàrem ser molts clars i els acords pel canvi crec que

són molt clars. Nosaltres creim en l’equilibri pressupostari, sí,

però no a costa d’asfixiar els ciutadans d’aquesta comunitat

autònoma, no creim en això, Sra. Prohens, no hi creim. 

I el dèficit públic, cregui’m vostè, perquè miri Estats Units

com funciona, obri un poc el ventall, obrin el ventall que tenen

posat i mirin com funcionen altres llocs del món, i no passa res

per tenir un altre dèficit públic. Ara bé, jo això ho discutiré en

política econòmica, clar que sí, totes les vegades que sigui

necessari perquè estic convençuda d’això que dic, ara, dins tot

això no creient-hi nosaltres hem tengut un comportament molt

més estable que vostès perquè em diu, no, no, el deute públic

l’han augmentat vostès. No, no, el deute públic va créixer el

doble en temps de José Ramón Bauzá en aquesta comunitat

autònoma. Per tant, per què em diu a mi que és culpa nostra

l’herència del deute públic, que és seu, que és seu, perquè ja no

li aniré a dir, perquè ara ja és molt tard i no és hora, tot el que

hem heredat de deute públic, d’inversions molt mal fetes en

aquesta comunitat autònoma. 

Li explicaré una altra vegada més la nostra teoria, nosaltres

som partidaris que els governs han de fer inversió pública,

inversions productives, inversions que millorin la qualitat de

vida dels ciutadans i que garanteixin més drets. No estam amb

Palma Arena, amb metres que s’inunden, amb autopistes

d’Eivissa absolutament sobredimensionades que ja sabem per

què es feien tan cares en aquesta comunitat autònoma, i vostès

encara no han demanat perdó als ciutadans d’aquesta comunitat

autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Aquest deute encara el pagam cada any i l’hem de pagar

fins el 2038. Per tant, ens queden anys als ciutadans d’aquestes
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illes pagant els capricis del Sr. Matas i del Partit Popular

d’aquestes illes. 

Després m’ha dit a la seva segona intervenció que hem

baixat l’ajuda a dependència. Miri, Sra. Prohens, la Sra. Fina

Santiago deu ser molt bona, és molt bona, jo ho dic, ho afirm,

és molt bona, però tenim 7.796 beneficiaris més. Com és

possible? Clar, per tant, estam pagant més beneficiaris de

dependència del que feien vostès, hem passat de 7.796 a 8.350,

si hem reduït el pressupost i donam suport a més beneficiaris és

que som millors, en això convendran amb jo. I a més, el 2016

tendrem 200 places residencials que durant la seva legislatura

no en vàrem tenir cap de nova, senyors del Partit Popular. Per

tant, qualque cosa millor devem fer del que vostès feien.

Sr. Pericay, em demanava un pla d’eficiència, el pla

d’eficiència, Sr. Pericay, és més ampli, tal vegada amb una

compareixença parlamentària en podem parlar en altre moment.

Jo li he explicat mesures molt concretes en temes d’Ibsalut que

és on hi ha més desfasament pressupostari heredat, que són

aquests 150 milions que es preveien de desfasament

pressupostari a la passada... en el darrer any de l’any 2015,

s’han fet contractes de gestió amb cada un dels hospitals, per

tant, avaluant cada una de les despeses públiques, cosa que

s’havia deixat de fer durant els quatre anys passats; s’han

centralitzat les compres de la comunitat autònoma; s’ha creat

una comissió transversal entre totes les conselleries per a

mesures d’eficiència en el sector públic instrumental, i també

s’ha millorat amb els temes de concerts educatius. Per tant, hi

ha tota una sèrie de mesures molt més detallades quant a

eficiència dins l’administració pública que aplicam durant

aquests primers mesos de govern i que en part també expliquen,

sens dubte, que haguem pogut tancar amb aquest 1,51% de

dèficit i que haguem pogut reduir el deute públic durant l’any

2015.

Acab la meva intervenció amb una qüestió que em sembla

important, per aclarir el perquè de les nostres polítiques, durant

aquests nou mesos primers de govern hem aconseguit reduir el

deute públic -crec que és important repetir-ho avui-, continuam

pagant els proveïdors amb una proporció, la mitjana, de tot

l’Estat, 58 dies, per tant, creim que és un pagament mitjà de

proveïdors absolutament raonable, i amb les possibilitats que

té la comunitat autònoma i amb el dèficit hem complit amb allò

que diguérem, vàrem dir un 1,5%, 1,5%, però amb tot això no

crec que sigui discutible, Sra. Prohens, que hi ha més

professors o hi ha menys professors a les aules? N’hi ha més.

Hi ha més professionals sanitaris o n’hi ha menys ara? N’hi ha

més. Hi ha més programes de polítiques actives d’ocupació o

n’hi ha menys que en temps de vostè? N’hi ha més. Hi ha més

accions de lluita contra la precarietat laboral o n’hi ha menys?

Ara n’hi ha i abans no n’hi havia. Hi ha lluita contra la

pobresa? Sí, i la setmana que ve tendrem aprovada la renda

social. Tenim més o manco inversions educatives? N’hi ha més.

Per tant, crec que hem girat radicalment la política que duia

el Partit Popular, però allò que ens ha d’unir, i vull estendre la

mà una vegada més malgrat que vostè avui hagi pujat un to

d’insult al Govern, que crec absolutament inadmissible i fora de

lloc, vull estendre la mà una vegada més perquè crec

important...

(Se sent una veu de fons inintelAligible i algunes rialles)

Sr. Company, si té tantes ganes de pujar, pugi, digui-li que

li deixi fer de portaveu un dia, així serem tots feliços i anam

avançant...

(Remor de veus)

... i anam avançant coses que sembla que han de succeir, no?

Per tant, crec que és important que anem tots junts, tots junts,

explicant al Govern d’Espanya, sigui qui sigui que governi, que

les Illes Balears estan maltractades, que defensem junts aquest

nou sistema de finançament autonòmic, que defensem junts un

règim especial que faci justícia als problemes de la insularitat,

que defensem junts la condonació del deute perquè estam

infrafinançats i que defensem junts les inversions necessàries

per a aquesta comunitat autònoma. 

Estic convençuda que hi ha una part de la bancada molt

important que estarà en aquesta línia, desgraciadament aquests

vint continuaran en el lloc de sempre. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Farem un recés i a les 17.00 hores reprendrem la sessió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors, reprenem la sessió.

V. Debat i votació del dictamen de la Comissió

d’Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de

llei RGE núm. 10274/15, presentada pels Grups

Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, Gent per Formentera,

de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció

pública de la CAIB amb mesures de recuperació i foment

de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública.

Passam al punt cinquè de l’ordre del dia d’avui que

consisteix en el debat i votació del dictamen de la Comissió

d’Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei

RGE núm. 10274/15, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i

Mixt, Gent per Formentera, de modificació de la Llei 3/2007,

de 27 de març, de la funció pública de la CAIB amb mesures de

recuperació i foment de l’ús del català en l’àmbit de la funció

pública.

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, RGE núm. 1903/16,

té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument, el nostre grup

parlamentari estava d’acord i donava suport a aquesta

proposició de llei, ja ho vàrem demostrar en el debat de presa

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2015010274
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en consideració que es va produir, però vàrem considerar que,

atès que es tractava d’una modificació de la Llei de funció

pública, i atès que hi havia un advertiment de possible recurs

d’inconstitucionalitat per part de l’Estat quan es va aprovar el

Decret Llei 2/2013, i que hi va haver un acord de la Comissió

bilateral amb l’Administració General de l’Estat, amb un acord

amb la comunitat autònoma per modificar tres articles en

concret d’aquest Decret Llei 2/2013 que modificava la Llei de

funció pública, vàrem considerar que hi havia una certa

urgència, que tenia sentit d’immediatesa que introduíssim en

aquesta tramitació parlamentària aquests tres articles, aquestes

tres modificacions que s’havien acordat amb l’Administració

General de l’Estat, per tant vàrem presentar tres esmenes.

Dues d’aquestes esmenes ja es varen acceptar en comissió

i eren exactament així com s’havien plasmat a l’acord d’aquesta

comissió bilateral.

Hi havia una tercera esmena, que és la que mantenim viva,

que havíem modificat un poc el text de la comissió bilateral i

l’havíem modificat perquè volíem tenir en compte la

problemàtica dels ajuntaments, perquè hi ha molts ajuntaments,

evidentment parl no dels ajuntaments més grans, no de

l’Ajuntament de Palma, però sí de la resta d’ajuntaments a

l’hora de cobrir places per comissió de serveis, enteníem que

s’havia d’exigir que tinguessin la titulació els funcionaris que

cobrissin la plaça en comissió de serveis, però que no fossin al

mateix grup o subgrup perquè això provocava que no es

poguessin cobrir perquè en els ajuntaments no hi ha tants de

grups i tants de subgrups. Per tant, per donar més mobilitat i

més facilitat de gestió del personal als ajuntaments, vàrem

presentar aquesta esmena.

Els grups que han fet la proposició de llei saben

perfectament la nostra intenció, estam oberts, si hem aconseguit

que hi hagi una transacció a la nostra esmena doncs serà

benvinguda i, si no hem estat capaços de trobar-la, ens sabrà

greu, perquè és evident que no arreglarem un dels problemes

que tenen els nostres ajuntaments i pensam que era una bona

fórmula i era una bona aposta.

Dit això, molt breument també, fixar la nostra posició en

relació amb les esmenes de Ciutadans, com he dit nosaltres

vàrem donar suport a aquesta proposició de llei; nosaltres

defensam i era un dels nostres compromisos electorals que el

català, que la llengua pròpia de les Illes Balears tornàs ser un

requisit per a l’accés a la funció pública, com ho era..., com ho

és el castellà per l’obligació constitucional del seu

coneixement, i per tant nosaltres totes les esmenes que vagin en

sentit contrari que el català torni ser requisit ens semblen

malament i no els podem donar suport, com ja ho vàrem dir en

comissió i en ponència.

Finalment, ara faré una petita broma, però no sé si el Sr.

Castells avui no s’ha posat corbata perquè no considera que és

un dia important, però crec que és un dia important i estam

d’enhorabona.

(Alguns aplaudiments, algunes rialles i remor de veus)

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sra. Presidenta, puc intervenir per alAlusions.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no ha estat alAludit, només mencionat.

(Petita cridòria, algunes rialles i alguns aplaudiments)

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,

Ciutadans, de la RGE núm. 1946 a la 1962/16, té la paraula el

Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

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

tardes. La setmana passada, en aquesta mateixa tribuna, el

diputat Andreu Alcover va dir unes paraules que em varen

parèixer plenes de seny, la qual cosa no és estrany tractant-se

del diputat Andreu Alcover...

(Remor de veus)

..., va ser a propòsit de la Llei de l’impost turístic, dirigint-se a

la bancada del Partit Popular, l’Hble. Diputat va demanar als

representants del principal partit de l’oposició que si mai tornen

a governar -ja és molt que consideri que si mai tornen a

governar-, facin el favor de no derogar la llei que en aquell

moment estava a punt de ser aprovada, que la reformin, en tot

cas, va dir, però que no la deroguin. I dic que aquestes paraules

em varen parèixer plenes de seny, perquè jo, que em consider,

ja em perdonaran també, una persona si no plena de seny, com

a mínim sensata, no m’he aturat de demanar des del primer dia

de legislatura això mateix a aquest govern, que no derogui, que

reformi.

Poc més o manco el mateix, i em perdonaran que faci una

referència, sobretot em perdonarà el diputat Jaume Font, que

faci una referència a Madrid, però de tant en tant s’han de fer,

poc més o manco el mateix que Ciutadans va demanar al PSOE

a Madrid a l’hora de firmar l’acord per un govern reformista i

de progrés, que no derogàs, que reformàs, i d’aquí el títol

també; amb una diferència, però, així com a Madrid ens varen

cas, en aquest document no hi surt un sol pic, aquest document

de l’acord, la paraula “derogar”, la política del nostre govern,

encapçalat pel mateix Partit Socialista que ara pretén governar

a tota Espanya, ha consistit bàsicament a derogar el que ha

trobat. Els ho record per si els falla la memòria: TIL, Llei de

símbols, articles de la Llei de normalització lingüística,

normatives urbanístiques, Llei de maternitat, i ara, d’aquí a una

estona, els articles de la Llei de funció pública referits al català.

Una pràctica, com imagín que convendrà amb jo el diputat

Alcover, que no es correspon gaire, per no dir gens ni mica,

amb el que ell demanava al Partit Popular dimarts passat i amb

el que el PSOE ha subscrit a l’acord de Madrid. I és que

reformar significa quedar-se amb el bo i canviar el dolent,

significa tenir en compte l’altre, l’adversari polític, i creure en

la necessitat d’arribar a un consens. Derogar, en canvi, significa

negar aquest altre, llevar-li tota la legitimitat, dimonitzar-lo,
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fins i tot, com se sol dir avui en dia, no cercar cap transacció

amb ell sinó l’enfrontament pur i dur.

La conseqüència d’una derogació, ho recordava l’altre dia

l’Hble. Diputat, és tard o prest una derogació de signe contrari;

la conseqüència d’una reforma, en canvi, sempre que la reforma

estigui ben feta, òbviament no de qualsevol reforma, pot ser

l’estabilitat, la diferència, supòs que hi estaran d’acord, és

considerable.

Avui votarem el dictamen de la Comissió d’Assumptes

Institucionals sobre el que els grups proposants han anomenat

mesures de recuperació i foment de l’ús del català en l’àmbit de

la funció pública. Em permetran que comenci dubtant de la

idoneïtat del títol, recuperació i foment de l’ús del català; que

jo sàpiga, es recupera el que s’ha perdut, i m’agradaria molt

saber què és el que s’ha perdut en aquest cas. L’ús del català a

la funció pública, des de quan s’ha perdut? On s’ha perdut

aquest ús, en tot cas, és al carrer, i estaria bé que es demanassin

per què, no és el primer pic que els ho dic. O sigui que es

demanassin si les polítiques públiques que es fan o que fan

d’aquesta llengua, una llengua bàsicament administrativa o

eminentment administrativa, una llengua institucional, una

llengua de poder, no acaben perjudicant, sobretot en els àmbits

urbans, el seu valor instrumental, comunicatiu, d’intercanvi, de

relació social, en definitiva.

I quant al foment de l’ús del català, què els he de dir? Ni

una sola de les modificacions introduïdes a la llei fomenten

aquest ús, en tot cas el converteixen en un requisit, en una

obligació, que és molt diferent. Els ho recordava fa dos mesos

en el debat de presa en consideració la diputada Núria Riera,

aquí present, si fins i tot han eliminat dos articles introduïts el

2012 que fomentaven aquest ús.

Les esmenes que Ciutadans ha presentat van totes en la línia

de restituir el text del 2012, fora de qualque modificació és

pràcticament així totalment. Atesa la impossibilitat d’arribar a

cap entesa, a cap consens, creiem que l’articulat de la reforma

del 2012 és infinitament més respectuós amb els drets dels

ciutadans que el que ara ens proposen, perquè garanteix,

precisament, la igualtat d’accés a la funció pública entre tots els

ciutadans espanyols i adequa i, per tant, limita el requisit del

coneixement del català a les funcions assignades a cada lloc de

feina, i també perquè posa en valor el domini de la llengua, en

considerar-lo un mèrit, tant a les proves d’accés com de

promoció.

Però hi ha més coses, és clar, que abonen el manteniment de

l’actual marc legal, per exemple el seu caràcter plenament

constitucional. La sentència del tribunal del 2013 és en aquest

sentit inequívoca i en els seus fonaments introdueix un element

que hauria de fer reflexionar els promotors d’aquestes

modificacions que ara discutim; ja els ho vaig dir a l’anterior

debat, ho repetiré: llengua pròpia no significa llengua preferent,

una tal consideració és la que ha permès al llarg de molts anys

tota classe d’abusos i especialment a l’ensenyament i a

l’administració. Però d’ençà de la sentència de l’Alt Tribunal

del 2010, relativa a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, les

coses han canviat: llengua pròpia equival a llengua

característica d’una zona, pròpia d’una zona, d’una comunitat,

per oposició a llengua comuna, que ho és de tot l’Estat, i com

a tal aquestes llengües anomenades pròpies estan degudament

reconegudes i protegides a la nostra Constitució, la majoria de

pics fins i tot tenen caràcter oficial. Però no sempre, pensi’s en

el cas de l’aragonès i del català mateix que l’Estatut d’Aragó

qualifica de pròpies, però que no són oficials en aquesta

comunitat.

Fa un parell de dies el diputat Nel Martí, aquí present

també, afirmava que amb la modificació de la Llei de funció

pública que estam a punt d’aprovar, i són paraules textuals les

que ara citaré, “posam punt final a quatre anys d’una política

“lingüicida” catalanofòbica que pretenia relegar el català a

llengua marginal i minoritzada.” Bé, jo no sé què pretenia

aquesta política, ni sé tampoc si era digna, com assegura el

diputat, de ser qualifica amb sufixos tals com “cida” o “fòbica”,

reservats a casos eminentment patològics, per ventura sí, en tot

cas, no ho sé.

Però sí que sé, tal i com diu Flemming Rose, responsable de

les pàgines culturals del diari danès Jyllands-Posten, el de les

caricatures de Mahoma que per ventura recordaran de l’any

2005, la minoria més important que ha de protegir una

democràcia és l’individu. Abans que els colAlectius idò, i abans,

és clar, que les mateixes llengües, és així com hauríem

d’abordar aquesta qüestió, des del dret de tot individu, de tot

ciutadà a accedir en condicions d’igualtat en aquest cas a

l’administració.

I ja que hi som, no hi perdré recordant, també els ho he dit

més d’un pic, que les llengües no tenen drets, en tenen els

individus un per un, com a ciutadans.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions a favor de les esmenes? Té la paraula la Sra.

Núria Riera del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tothom. Nosaltres,

el Grup Parlamentari Popular, ja vàrem manifestar a la presa en

consideració d’aquesta llei, en coherència amb el nostre

compromís amb la igualtat de les llengües, que estam en contra

d’aquesta proposta de derogació de la Llei 9/2012, perquè

consideram que no és un tema d’estimació de llengua, és un

tema d’igualtat d’oportunitats; que l’accés a l’administració

s’ha de fer amb igualtat d’oportunitats de totes les persones que

hi vulguin accedir i que els requisits han de ser no a les

persones, a l’hora d’accedir, sinó als llocs de feina concrets, en

base a les funcions pròpies que té cada lloc. I per això la Llei

9/2012 ja establia una sèrie de requisits a cada lloc de feina que

es considerava que havia de tenir aquesta especialitat en base

a les funcions, i no per l’accés el qual havia de ser igualitari

amb una sèrie de mèrits per a totes les persones que volguessin

ser empleats públics.

Per altra banda, també vàrem dir que estàvem en contra, i

ho vull recordar, encara que sigui breument, d’aquesta

proposició que derogava la llei del Partit Popular, perquè ve

avalada la nostra llei pels tribunals, tant del Tribunal Superior
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de Justícia com del Tribunal Constitucional, com bé ha recordat

el Sr. Pericay de Ciudadanos; la llei, perdó, la Sentència

31/2010, del Tribunal Constitucional, en relació amb l’Estatut

d’Autonomia ja feia referència que llengua pròpia no vol dir

llengua preferent, sinó que ha de ser una llengua en situació

d’igualtat, que és una llengua característica del lloc, però no ha

de ser preferent. I també la pròpia sentència, em sembla que és

la 65/2013, en relació amb la nostra llei, en base a un recurs

que ja va posar el Grup Socialista, i que específicament va

donar la raó a la Llei 9/2012, perquè es considerava que es

protegia el català suficientment, amb una sèrie d’articles que

ara es carreguen amb aquesta derogació i que es donava un

tracte igualitari a les lleis, que és el que tocava.

Pensam, per tant, que el pacte de progrés hauria de

respectar el contingut, la voluntat d’aquestes sentències del

Tribunal Constitucional i del Tribunal Superior de Justícia, les

sentències s’han de respectar sempre, quan ens agraden i quan

no, igual que ens han demanat a nosaltres, al Partit Popular,

quan hem governat o com a grup parlamentari, hem de

respectar tots les sentències i això és una de les regles mínimes

del joc democràtic.

I per altra banda, també perquè hi ha una incoherència, ja

ho vàrem a la presa en consideració, que el pacte d’esquerres

aplica aquesta Llei 9/2012 des del principi que va governar; és

una llei que fa quatre anys que funciona, les coses que

funcionen han de tenir almenys la coherència de no tocar-les i

de deixar-les funcionar, i si funciona i funciona correctament

dins l’administració, doncs no tocar-la -sí, Sra. Consellera-, i,

si no, almenys no aplicar-la. I vostès el que fan durant deu

mesos és aplicar-la a les comissions de servei, als llocs de feina

que han tret per concurs de places de lliure designació i encara

ara, amb la tramitació d’aquesta llei, la continuen aplicant, per

exemple, a les places d’Advocacia, com vàrem dir l’altre dia.

Per tant, ens sembla una incoherència i una falta de

responsabilitat. No és un tema d’estimació de llengua, és un

tema d’igualtat i sobretot és un tema de coherència. Això

demostra, per tant, que això és el Govern de la derogació i ja ho

vàrem dir: derogar per derogar, com ha dit el Sr. Pericay, tot

allò que ve del Partit Popular.

Dit això, que és un poc la visió general que nosaltres amb

coherència hem defensat des del principi, des que es va fer la

llei fins ara que es vol derogar, sí hem de dir, en relació amb les

esmenes, que la nostra votació serà a favor de les esmenes del

Sr. Pericay o de Ciutadans, precisament perquè el que fan és

repetir o tornar presentar, article per article, esmena per

esmena, aquell redactat que tenia la nostra Llei 9/2012, per tant

és una repetició de la nostra. Si no, ens agradaria que si

s’aproven o si prosperassin aquestes esmenes, evidentment

fossin totes, perquè nosaltres vàrem presentar una esmena a la

totalitat i no esmenes parcials perquè aquests articles han de ser

un bloc de constitucionalitat, com va dir el Tribunal

Constitucional, els articles individualment perden sentit perquè

és un bloc de constitucionalitat que defensa la llibertat de les

llengües, la igualtat, la llibertat dels ciutadans i per altra banda

la protecció amb aquest article 71.6 i la disposició addicional

novena, que ja ha comentat el representant de Ciutadans que

també es carreguen en aquesta llei.

I en relació amb les esmenes d’El Pi, a l’esmena que queda

viva, nosaltres, en principi, vàrem dir que donàvem suport a

aquestes tres esmenes, de les quals en queda una viva, perquè

precisament el que fa és reproduir un acord al qual va arribar

el Partit Popular a la comissió de Madrid amb el ministeri,

respecte també, a més, d’un decret llei del Partit Popular, per

tant, en coherència estam d’acord amb el contingut; el que

passa és que la redacció exacta de l’esmena no reprodueix

l’acord al qual arribàrem nosaltres amb Madrid, i precisament

es va fer aquest acord perquè Madrid o el ministeri ens posava

entrebancs amb la redacció que tenia el nostre article, no amb

el fons, amb el contingut. Per tant, que estiguem d’acord amb

el fons, amb el contingut ens abstendrem, perquè la redacció no

és la que nosaltres vàrem arribar a acordar amb Madrid.

I finalment, únicament, dir, i jo amb això ja acabaré, perquè

crec que la nostra posició està ben clara, contrària a aquesta llei

de derogació, a favor de les esmenes de Ciutadans, i ens

abstendrem encara que amb el fons estiguem d’acord amb

l’esmena que queda viva d’El Pi, que el Govern està perdent

una gran oportunitat. Nosaltres ja vàrem dir que el que s’ha de

fer dins l’administració i dins la funció pública és modernitzar

tota l’administració i adaptar la Llei 3/2007 a l’EBEP, perquè

encara que es va aprovar abans l’entrada en vigor va ser

després, per tant aquesta llei no està adaptada a l’EBEP; el que

hauríem de fer és això; nosaltres vàrem fer un projecte de llei,

Sra. Consellera, el vàrem presentar, em sembla que el vaig

presentar jo l’any 2014, i està pendent de la tramitació

parlamentària; el podem recuperar, si vol. Hi ha tota una sèrie

de mesures de modernització per adaptar l’administració a

l’EBEP; si no també els grups parlamentaris podem tenir en

compte proposicions de llei que hi havia del Grup Socialista.

És a dir, estam perdent l’oportunitat de modernitzar

l’administració per aquesta obsessió que tenen fixa només en

el tema de català, d’imposar requisits dins l’administració.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions ara en contra. Té la paraula el Sr. Baltasar

Picornell, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda a totes i a tots. Avui

aquí es donarà aquell consens del 86 en matèria de

normalització lingüística en què la llengua pròpia i cooficial de

les Illes, consens que va aconseguir curiosament el Partit

Popular a l’època de Cañellas i que va trencar, com sabem totes

i tots, el Partit Popular, amb el molt poc honorable Bauzá al

capdavant, que ens va conduir amb les seves lleis a una situació

de desigualtat total entre les dues llengües, i esper que avui el

Partit Popular no es tornarà a oposar per sentit comú.

Ens preocupa la igualtat de la gent, i en una societat

plurilingüe, cosmopolita i diversa com la societat de les nostres

Illes Balears això passa per un impecable coneixement de totes

les llengües, i per tant del català, la nostra llengua pròpia. Una

societat plurilingüe, cosmopolita, diversa i oberta entén les
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llengües com a pont de comunicació, i mai com a fronteres o

problemes. La nostra defensa de la nostra llengua i les mesures

de normalització lingüística com aquesta persegueixen

l’objectiu de la igualtat. No importa d’on venguem ni en quina

família haguem nascut tots i totes; volem que tothom sigui

capaç de parlar amb més de les dues llengües.

El passat 24 de maig... -crec que comença a ser hora que el

Partit Popular se n’adoni i obri una miqueta els ulls- el molt

poc honorable Bauzá per ordre de la ciutadania i gràcies a ella

ja no és aquí, però encara anau un poquet ronsers, i teniu

aquesta part seva de l’aura que envolta un sector del vostre

partit que vos fa anar com els ases, mirant un poquet cap

endavant sense veure els costats. Sé ben cert que molts de

companys vostres no pensen així, però va quedar clar el 24 de

maig de l’any passat que la societat civil no és boja. Fins i tot

batles del seu partit varen protestar i alguns militants i exbatles

es van donar de baixa de militància per l’atac a la nostra

llengua, fet que també provocà que aquella cambra avui hagi

(...), que ara en estar tan a prop de nosaltres pareix que se’ls

està aferrant qualque cosa de Podem, no és vera, Sr. Font?, està

despistat? 

(Rialles de l’intervinent i remor de veus)

Bé, fora bromes. El català a les nostres illes continua estant

en bastant desavantatge enfront del castellà; no només és

omnipresent als mitjans de comunicació sinó que és la llengua

més coneguda i la que més es parla per tot arreu. El castellà no

corre cap tipus de perill a les Balears en l’actualitat, i a més

està molt protegit per l’article 3 de la Constitució; en canvi la

nostra llengua, el català, la nostra llengua, és una llengua viva,

que està present a l’activitat quotidiana de les Illes. No és

perquè així ho hagi establert l’Estatut d’Autonomia, sinó

perquè la gent de les Illes fa servir el català i el fa seu com a

llengua vehicular del seu dia a dia. Però amb les mesures

retalladores també en matèria lingüística del govern del molt

poc honorable Bauzá algú podia venir aquí a viure a les Illes

sense tenir mai la necessitat d’aprendre el català en la seva

vida. 

Nosaltres, Podem, no érem aquí a la cambra, però érem

fora, al carrer, manifestant-nos contra la política destructiva del

Partit Popular cap a la nostra llengua, aquesta forma de

governar d’esquena a la societat i la ciutadania de les Illes que

va generar constant confrontació amb el govern del Partit

Popular, i seré repetitiu i reiteratiu; mobilitzacions i protestes

de la nostra societat civil eren a l’ordre del dia: el TIL, la Llei

de símbols, l’eliminació total de la Televisió de Mallorca i

ONA Mediterrània, l’eliminació d’antena de canals com TV3,

la promoció del Llibre d’estil d’IB3, i tot un seguit de lleis, (...)

lingüística, llei de comerç, i entre altres mesures impugnar els

acords municipals que incorporaven els requisits lingüístics per

a l’accés a la funció pública, amb la qual cosa el coneixement

del català va passar de ser un mèrit en lloc d’un requisit. El fet

de la supressió del requisit de català per accedir a la funció

pública de la comunitat autònoma amb l’objectiu d’anulAlar la

consideració de la llengua pròpia de l’Estatut d’Autonomia,

d’aquesta forma s’eliminava la igualtat de les dues llengües

oficials. Ara mateix cap funcionari ni càrrec públic no té cap

obligació de saber català. A més, la nova llei de la funció

pública eliminà totes les disposicions que significaven

qualsevol obligació d’emprar el català per part de

l’administració i dels funcionaris. 

Per sort ja algunes són història. El TIL i la Llei de símbols

són simplement un mal record o, com diria la Sra. Prohens, un

malson. Els meus fills tornen gaudir d’en Mic al Supertres, IB3

posa una altra vegada pelAlícules novament en català, igual que

avui es tornarà a recuperar el català com a requisit a la funció

pública. Però així i tot no podem permetre de cap de les

maneres que la nostra societat de les Illes Balears, tan diversa

i multicultural, tengui un grau tan baix de coneixement del

català, i a part de les institucions s’ha de començar pel nostre

sistema educatiu, el qual ha de ser un instrument bàsic de

l’ensenyament del català, on la integració es fa una realitat, i

vos pos un exemple: la meva menuda de tres anyets va a

l’escola a Cas Concos, un poble molt petit, però hi viu gent de

totes les nacionalitats, alemanys, anglesos, holandesos, gent del

Marroc, argentins, i segur que em deix qualque nacionalitat

més; tots i cada un d’ells i elles a l’escoleta parlen el català.

Això no és un clar exemple d’integració? Tindrem clarament

una nova generació que, provinguin d’on provinguin les seves

arrels, estimarà la nostra llengua.

Nosaltres mateixos, que tenim un partit ple de forasters, de

gent vinguda de tot arreu del món, molts d’ells són

castellanoparlants, però tenim les coses molt clares: la llengua

d’aquestes illes és el català, i és la nostra llengua comuna, la

que tots ens sentim com a nostra, la que tots aprenem i cuidam,

i tenim clar que serà la llengua dels nostres fills i néts, malgrat

que no sigui la nostra.

Per això les administracions, les corporacions i les

institucions públiques de les Illes Balears han de servir

d’estendard d’unes illes que posen la seva llengua no com a

identitat sinó com a punt de trobada; han de garantir la

capacitació i l’habilitació lingüística necessàries de tot el seu

personal, el qual ha de tenir un nivell de coneixement adequat

i suficient de les dues llengües oficials, tant en l’expressió oral

com en l’escrita, i que el faci apte per exercir les funcions

pròpies del seu lloc de treball, com diu el nostre Estatut

d’Autonomia. Les institucions de les Illes Balears han de

garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes, el català i el

castellà; han de prendre les mesures necessàries per assegurar-

ne el coneixement i han de crear les condicions que permetin

arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets

dels ciutadans de les Illes Balears. Això és el que diu el nostre

Estatut d’Autonomia.

Avui aquesta proposició de llei surt endavant i resoldrà

d’una vegada per totes els problemes generats per la

intolerància i manca de connexió i proximitat amb la societat i

el poble de les Illes Balears de l’anterior govern del Partit

Popular, i no estam de cap de les maneres tornant trenta anys

enrere amb aquesta llei que avui aprovam, estam tornant el

català a la situació de la qual mai no hauria d’haver sortir.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Isabel Busquets, del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

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

L’aprovació de la Proposició de llei de la modificació de la Llei

3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat

autònoma, amb mesures de recuperació i foment de l’ús del

català en aquest àmbit és un compromís que tenim amb els

ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes per recuperar

l’oficialitat en l’àmbit administratiu del català, que és la llengua

pròpia de les Illes, una fita més que ens havíem marcat en els

acords pel canvi, que esborra l’infern de la política lingüística

del Sr. Bauzá,, o la política lingüística del Círculo, no em

cansaré de repetir-ho, basada en la persecució i l’autoodi cap

a la llengua i cultura catalanes. L’administració, les

institucions, els governs han de garantir els drets lingüístics que

els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears exigeixen. 

El senyor de Ciutadans diu: “no parlam de drets de llengües,

parlam de drets de persones”. Exactament, parlam de drets de

persones, de drets lingüístics dels catalanoparlants. I l’única

manera és que els empleats públics disposin de la capacitació

adient en les dues llengües oficials de la comunitat i que, per

tant, puguin atendre les seves demandes eficaçment també en

català. No oblidem que el castellà és una llengua requerida per

accedir a la funció pública, així ho marca la Constitució. Amb

la llei que aprovam avui, el que aconseguim és garantir la

igualtat d’ambdues llengües, com així marca l’Estatut. I també,

i no menys important, garantim que els ciutadans

catalanoparlants puguin ser atesos en la seva llengua, un dret

inalienable. Perquè el català no és només una llengua familiar,

íntima, singular i peculiar, que també, sinó que és la llengua

pròpia d’aquesta terra, amb reconeguda oficialitat. I per tant, és

la llengua que ha de ser present en totes les relacions entre

administrats i administració.

La decisió d’eliminar que el català fos un requisit per a

l’accés a la funció pública, va suposar fer-la no obligatòria ni

necessària per treballar al servei de la ciutadania, i tot era una

maniobra orquestrada per eliminar el català de la vida pública,

perquè tothom sabem que d’allò que no s’usa, que és

innecessari, se’n pot prescindir. I en lingüística una llengua no

necessària és una llengua morta.

Tots sabem que la nostra llengua pateix un procés de

minorització, per tant calen mesures que impulsin i afavoreixin

l’ús del català a la vida institucional, social i econòmica. I

sobretot, cal que es retornin els drets dels catalanoparlants a ser

atesos en la nostra llengua, la catalana, per l’administració.

Aquesta modificació ha estat insistentment demandada pels

ajuntaments, els consells i les empreses del sector públic, fins

i tot l’anterior legislatura i per governs del mateix color polític

que el Sr. Bauzá. Perquè és necessari obrir processos d’accés

a l’administració, en què les persones que hi optin, han de

poder garantir l’atenció en català als usuaris.

L’aprovació avui d’aquesta llei és una resposta ferma al

compromís que adquirírem amb la ciutadania, que ens va donar

el suport majoritari per governar aquestes illes. El sentiment

majoritari és en aquests moments favorable a reconstruir el

consens que en matèria de llengua existia, fins a l’inici de la

legislatura passada i, per tant, procliu a recuperar a la legislació

sobre l’ús de les llengües oficials, aquells elements necessaris

per retornar al català un estatus més coherent amb els mandats

de protecció i foment, determinats per l’Estatut d’Autonomia.

Avui assumim novament la normativa en matèria de

capacitació lingüística dels empleats públics, indispensable per

atendre amb voluntat de servei públic la ciutadania.

Per tot això, el Grup de MÉS per Mallorca va impulsar

aquesta proposició, conjuntament amb altres grups, sobre un

apartat de la Llei de funció pública. I no acceptam les esmenes

de Ciutadans perquè el que fan és perpetuar la persecució

contra la llengua catalana que va perpetrar el Govern Bauzá.

I tampoc no acceptam l’esmena 1903/16 del Grup

PROPOSTA PER LES ILLES, perquè és una modificació del

redactat d’aquell acord de la comissió bilateral de cooperació

entre administració general de l’Estat i comunitat autònoma.

Tot i que, com bé ha explicat ja el diputat Melià, en comissió

ja aprovàrem dues altres esmenes que sí que eren fidels a

aquest redactat de l’acord.

En qualsevol cas, després de nou mesos de govern de canvi,

fem una passa més per recuperar la normalitat i la dignitat de la

ciutadania d’aquestes illes. Ho hem fet amb la derogació de la

Llei de símbols i del TIL, el retorn del català a IB3, també del

català normatiu als informatius, el retorn dels canals catalans,

amb la represa de la Llei de normalització lingüística i avui

amb la restitució del requisit del català per accedir a la funció

pública.

Recuperam la normalitat, el català torna ser, com a

qualsevol país normal, una llengua necessària per poder fer

feina i garantir els drets de la ciutadania, sigui quina sigui la

seva llengua. Avui tancam definitivament la batalla de la

llengua, que tan mals resultats ha donat al PP. A partir d’ara les

lluites per la llengua no seran més per cosir la desfeta del

Govern Bauzá. A partir d’avui les iniciatives seran encara més

en positiu, d’ampliar els usos lingüístics i de reforçar la

presència de la llengua en tots els àmbits, perquè no ens

aturam, continuarem endavant.

Estam ben encaminats, en unes millors condicions per

celebrar el mes d’abril, el 30è aniversari de la Llei de

normalització lingüística, podrem fer festa ben grossa.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Nel Martí del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors

diputats. Avui, a un mes de complir-se els 30 anys de

l’aprovació de la Llei de normalització lingüística, com
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precisament acabava la companya de MÉS per Mallorca, i en

el marc precisament també de l’Any Ramon Llull, primer autor

que va fer del català una llengua universal, una llengua per a

textos filosòfics, científics, per a tots els contextos i àmbits,

nosaltres recuperam la llei de 1986 per fer del català una

llengua per a tots els àmbits de l’administració. Una molt bona

manera de commemorar i celebrar l’Any Llull.

Avui definitivament recuperam la normalitat i per açò crec

que avui el que toca primer és felicitar la gent, a milers i a

milers de persones que es van mobilitzar perquè el català no fos

arraconat. Entitats, ajuntaments, persones del món polític

també, com l’expresident Soler, o l’exdiputat Antoni Pastor, a

tots ells crec que avui ens toca agrair-los el seu gest.

Avui ens hem de sentir molt orgullosos de l’extraordinària

i històrica mobilització ciutadana, en defensa de la dignitat com

a poble, com a pobles. Efectivament, ho diu l’exposició de

motius de la proposició de llei, recuperar el català com a

llengua pròpia de les Illes Balears, dotar-la d’oficialitat real,

juntament amb el castellà. I posar en marxa mesures d’impuls

i d’afavoriment del seu ús en la vida institucional, social i

econòmica. Aquests que hi ha a l’exposició de motius han estat

objectius de consens, o havien estat objectius de consens, que

havien caracteritzat la vida de la nostra comunitat autònoma,

des de l’Estatut d’Autonomia i des de la Llei de normalització

lingüística. Fita de la qual, com deia, ara complirem els 30

anys. Una llei de consens que s’havia mantingut pràcticament

intacte, si no fos pel parèntesi de la política, sí, “lingüicida” i

catalanofòbica, i sí Sr. Pericay, la fòbia del Partit Popular

contra el català era, vull pensar que ja no, era malaltissa, molt

malaltissa. Un parèntesi que en lloc de generar dubtes i

incerteses, va cohesionar la societat civil entorn del consens de

1986.

Tenim una llengua pròpia que estimam i a la qual no estam

disposats a renunciar. Una llengua pròpia vol dir una llengua

d’ús normal i l’oficialitat és la garantia jurídica precisament per

assolir aquesta normalitat, i el requisit de català forma part

d’aquesta indestriable i cosubstancial oficialitat, igual que

passa amb el castellà. Tots els ciutadans de l’Estat espanyol

tenim el deure de conèixer el castellà i per això és un requisit

ineludible. Cap metge, per molt bo que sigui, no pot venir a les

Illes Balears a exercir com a tal si no sap castellà. Aquest és

l’estatuts jurídic que volem també per al català, el mateix que

el de la llengua castellana.

La proposició de llei que avui s’aprovarà recull mesures de

recuperació i foment de l’ús del català en l’àmbit de la funció

pública, és a dir, accions normatives que persegueixen fer

realitat el mandat de l’Estatut d’Autonomia, dels articles 4.3 i

de l’article 14.3, mesures que permetran assegurar l’ús normal

del català per part dels poders públics autonòmics i dels

empleats públics de les institucions i administracions de les

Illes Balears, i que giren entorn d’un principi molt simple, molt

essencial: l’exigència general del requisit de capacitació en la

llengua catalana per a l’accés i promoció en la funció pública.

Només amb aquesta exigència, un requisit variable en

funció de les característiques dels diversos llocs de treball,

només amb aquesta exigència és possible complir amb plenitud

les finalitats exposades, marcades a l’Estatut i a la Llei de

normalització.. Així ho crèiem i així ho vam defensar. Una

exigència limitada, com varen fer Bauzá i el Partit Popular la

passada legislatura, una exigència limitada als llocs de treball

d’atenció al públic, a l’assessorament lingüístic o als serveis

educatius seria clarament insuficient per fer real el compliment

de l’Estatut d’Autonomia. 

La Proposició de llei també incorpora mesures provisionals

i tractament diferenciat per a aquells colAlectius com el de

l’àmbit estatutari laboral de l’administració sanitària, adaptant

i flexibilitzant l’objectiu, l’objectiu que és el requisit de català,

a les particulars característiques del sector. No només volem els

millors metges, volem els millors dels millors, i aquests són els

que dominen la pràctica mèdica i dominen també el català. Els

pacients tenen el dret a ser atesos en català i en castellà; els

millors dels millors metges són els que ho fan possible. Aquest

és l’objectiu, però també som conscients que primer és la salut

i que hem de donar temps, açò és posar terminis per complir

l’objectiu als metges que s’incorporen al nostre sistema

sanitari, com deia, per afavorir aquest objectiu i aconseguir la

normalització real.

La modificació que va fer Bauzá, creim nosaltres, a la qual

posam avui fi, va rompre el consens del 86; era contrària a

l’Estatut i a la Llei de normalització lingüística, era contrària a

la consideració jurídica del català com a llengua pròpia i

oficial, era contrària a la normalització lingüística, era contrària

a l’obligació dels poders públics de defensar i promoure l’ús de

la llengua catalana en tots els àmbits de la nostra societat, era

contrària a la bona administració. Amb la modificació de la

Llei de funció pública i de la Llei de normalització lingüística

feta pel Partit Popular de Bauzá només un de cada deu

treballadors estarien afectats, estaven afectats pel requisit de

català, i d’aquests 529 treballadors o places, com deia, es

refereixen a atenció telefònica, 85 a informadors, 40 a assessors

lingüístics, situació que contradiu de totes totes les garanties

jurídiques per garantir els drets lingüístic, com el paper del

català com a llengua pròpia a l’administració.

Per a nosaltres és molt clar, i per a nosaltres és important

avui acabar jo diria que a l’estil de la Lletra de convit, de la

carta escrita per Antoni Maria Alcover dirigida a tots els amics

d’aquesta llengua -m’agradaria saber qui són tots aquests amics

d’aquesta llengua- base que va ser per a l’elaboració del

Diccionari de la llengua catalana, en la qual varen participar

Francesc de Borja Moll i Aina Moll, i també del Primer

Congrés internacional de llengua catalana. Quins convits?

Primer convit, a la unitat, a la unitat davant aquells, siguin

poders polítics o siguin altres poders, que qüestionen la llengua

catalana com a llengua oficial i com a llengua pròpia de les

Illes Balears; i una referència, un parèntesi, a la sentència del

Tribunal Constitucional: el Tribunal Constitucional no és el

legislatiu, el Tribunal Constitucional és el legislatiu negatiu, diu

el que no pot fer la llei, el que no pot ser llei perquè és contrari

a la Constitució, però açò no vol dir que nosaltres no li puguem

donar un estatus, l’estatus que creguem més oportú, i en aquest

cas que incorpori el requisit, com alguns volen donar a

entendre; el requisit és un element perfectament encaixable dins

el nostre marc de l’Estatut, que és allà on m’interessa, però

també dins el nostre marc constitucional, i si no tenim un greu

problema; el Tribunal Constitucional, Sra. Riera, no fa les lleis.
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I segon convit: el 30 aniversari convida a pensar en un nou

procés constituent de la carta magna de la nostra llengua, és a

dir, la Llei de normalització, i crec que avui seria bo convenir

uns mínims, uns fonaments polítics i socials per renovar aquest

consens, basats, a proposta del nostre grup, en tres idees, i crec

que el Partit Popular podria escoltar bé perquè crec que les pot

assumir o les hauria d’assumir: primera, oficialitat plena, açò

vol dir igualtat jurídica quant a l’oficialitat del català i el

castellà; segona, territorialitat efectiva, és a dir enfortir el

compromís dels poders públics en la promoció de la llengua

catalana com a llengua pròpia en el nostre territori; i, tercera,

reconeixement de l’autoritat acadèmica, han de ser els

acadèmics, els que en saben, els que tenen el deure d’actuar des

del rigor científic, els que han de proposar les bases d’un nou

consens en aquest parlament, a l’àmbit social, al Consell Social,

perquè d’aquí surti una nova llei, una llei que avui crec que

aquesta comunitat es mereixeria, es mereix, i estic segur -

coincidim amb el Sr. Pericay- que hi ha noms que segur que

poden ajudar que açò sigui possible: Joan Melià, Joan Veny...;

coincidiríem. Estic segur que si ho poséssim en mans d’aquells

que en saben aquest consens podria caminar fort.

Quant a les esmenes, les esmenes d’El Pi, ja s’ha esmentat:

coincidim absolutament, i creim que és una oportunitat i creim

que ho hem d’agrair a El Pi, a aprofitar aquesta modificació per

incorporar allò que era una obligació i el Partit Popular no

havia fet, i que nosaltres en aquest cas hem de dir molt bé, és

incorporar els acords de la Comissió bilateral, incorporar-los i

fer-los efectius perquè la inseguretat jurídica que generava era

brutal; així ho vam denunciar i avui tenim el deute

d’incorporar-ho. És cert que El Pi fa una proposta per anar més

enllà; nosaltres creim que no és el moment de fer-ho, però

tampoc de tancar aquesta porta. Avui és el moment d’aprovar

el text que es va publicar al BOIB com a acord de la Comissió

bilateral, però no tancam la porta a debatre, a discutir aquesta

aportació que fa El Pi, i avui reivindicaria com a text de

transacció recuperar el text publicat al BOIB.

Quant a les esmenes del Partit Popular... Ah, no, que no hi

ha esmenes del Partit Popular, perdó. És curiós veure com el

Partit Popular demana ampliacions de termini que es fan per

presentar esmenes i que no en presenti, i que utilitzi el

procediment únicament i exclusiva per retardar el procés

d’aprovació del que avui és una realitat, li agradi o no li agradi.

Quant a les esmenes de Ciutadans, o no... Ah, no, és que

són les esmenes del PP, perdó. Les esmenes de Ciutadans, que

són les esmenes del PP, bé, no sé ara per a què serveix un grup

parlamentari diferenciat, tanmateix Ciutadans presenta les

esmenes del PP, no ho sé, estic confús, estic confús...

(Alguns aplaudiments)

És evident que no hi ha gaire diferència, les esmenes de

Ciutadans amb les esmenes del PP, el mateix plantejament...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, vagi acabant, per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No s’enfadin, no es posin nerviosos, no es posin nerviosos.

Avui és un dia de festa, per a nosaltres és un dia de festa, avui

vostès han demostrat com actuen, uns intentant retardar una

realitat, que serà realitat, i els altres fent el joc, copiant les

esmenes que havia fet el Partit Popular i que avui no són una

realitat, són un rebuig clamorós de la societat civil i també

d’aquest parlament.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria José Camps, del Grup

Parlamentari Socialista.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, bona tarda

a tothom. Avui serà un dia per recordar, no només perquè la

presidenta del Govern ha comparegut per segona vegada en

aquest ple per tal de donar comptes quan se l’ha requerida per

a açò, dues vegades, dues de dues, Sra. Armengol, en un clar

exercici de salut democràtica permetent a aquest parlament fer

la seva tasca de control a l’executiu, a diferència de que va fer

l’anterior president, que va negar aquest dret vint-i-set vegades

a aquest parlament, sinó que també serà un dia per recordar

perquè juntament amb el passat dia 26 de gener, quan es va

aprovar la reforma de la Llei de normalització lingüística per

retornar-la al seu origen, Sr. Pericay, no per norma derogar el

que ha fet el govern anterior sinó per recuperar una llei del 86,

s’aprovarà avui també una llei per retornar en part també la

dignitat a aquest poble, dignitat que va ser robada l’anterior

legislatura, així com la resta de lleis que també vostè, Sr.

Pericay, ha esmentat a la seva intervenció.

A més açò no és una cosa nova, perquè qui llavors va ser

portaveu a la llei de 2012, la Sra. Armengol, ja va anunciar en

el mateix moment que es va aprovar la llei que si algun dia el

2015 accedien al poder aquesta llei seria derogada, i així s’ha

fet; més que derogada, en el sentit de la modificació que es va

fer de la llei 2007, que recordem també que és una llei que va

dur en aquest parlament el Sr. Rodríguez, conseller llavors del

govern també del Partit Popular.

I és molt trist, açò, perquè consider que aquest debat, així

com el que vam tenir dia 26 de gener, s’hagués pogut evitar si

el Sr. Bauzá, en tost de dedicar-se a vulnerar els drets dels

ciutadans d’aquesta comunitat, no de la llengua sinó dels

ciutadans que hi viuen, hagués vetllat pel benestar i pel progrés

d’aquesta terra; avui no seríem aquí debatent sobre una qüestió

superada ja fa trenta anys, i no és una qüestió només de llengua

sinó que, com he dit, és una qüestió de dignitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.
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LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Igualment no és una qüestió només de legalitat ni de

sentències judicials. Està clar que el Tribunal Constitucional va

dir que la llei era constitucional, però açò no vol dir que el

contrari també ho sigui, és a dir, esper que no tenguin dubtes

que la reforma o la llei que es du avui a debatre sigui ilAlegal o

sigui inconstitucional, i recordem que aquest requisit del català,

que no mèrit, també el va introduir la llei que va dur a aquest

parlament el govern del Partit Popular essent conseller el Sr.

Rodríguez.

No podem..., bé, podríem entrar en un debat jurídic, què diu

la Constitució Espanyola sobre la cooficialitat de les llengües;

el nostre Estatut d’Autonomia, que diu que hem d’assolir la

igualtat plena de les dues llengües; la Carta Europea de les

Llengües Regionals i Minoritàries, ratificada a Espanya el

2001; i fer tota la demagògia que vulguin envers la cooficialitat

legal de les dues llengües. Però el cert és que mentre s’utilitzi

la nostra llengua com a instrument de confrontació aquesta

cooficialitat serà fictícia i, com he dit, vulnerarà la dignitat

d’aquest poble. Tenim una comunitat autònoma amb dues

llengües oficials, i una és llengua pròpia d’aquesta comunitat,

i tenen els poders públics -ja ho han dit altres portaveus- per

llei la responsabilitat i l’obligació de protegir-la i normalitzar-

la. La cooficialitat d’ambdues llengües no pot suposar un ús

igual de les dues si no es té la mateixa llibertat per emprar-les,

i el Grup Parlamentari Popular el 2012 va privar els ciutadans

d’aquesta comunitat d’aquest dret d’exercir el dret de la llengua

en relació amb l’administració amb llibertat.

No podem oblidar que la Llei Gornés 2012 realment no va

ser una reforma de millora de la funció pública, sinó un autèntic

atemptat contra la nostra llengua, cultura i identitat. Es va

aprofitar aquesta excusa de millora de l’administració per

modificar ni més ni menys que quatre lleis, i rompre de forma

unilateral el nostre model lingüístic, assolit per consens fa ja

quasi trenta anys, des d’una profunda ignorància del que som

com a poble, poble que té una llengua pròpia des de fa més de

800 anys, i que ha hagut de superar repressions,

discriminacions i arraconaments, com els soferts pel Decret de

Nova Planta o la Pragmàtica de Carles III el 1768, i més

recentment durant quasi tot el segle XX, d’una forma més

accentuada durant la postguerra espanyola. 

La Llei Gornés, a la qual necessàriament m’he de referir

perquè d’ella esdevé avui aquest debat, tenia com a únic

objectiu tornar a ofegar i anulAlar la nostra llengua pròpia,

creant ciutadans privilegiats que tenen el dret a tenir una

administració amb la llengua oficial de l’Estat i ciutadans, per

altra banda, marginats que utilitzen la llengua pròpia, la

catalana, i veuen com l’administració no els pot respondre amb

la mateixa. Malgrat més de 12.000 alAlegacions i una

manifestació històrica en aquesta comunitat, malgrat les veus

autoritzades en contra com la de la Universitat, malgrat que no

hi havia conflicte, el govern Bauzá va continuar endavant i va

utilitzar el català, la nostra llengua pròpia, per fer una eina de

divisió social. Aquesta actitud del govern Bauzá sens dubte va

sorprendre -bé, realment no sé si dir que va sorprendre o no, o

si ens ho podíem esperar- perquè contravenia frontalment el

posicionament que va mantenir el Partit Popular des de 1986,

quan de forma unànime va sortir d’aquesta cambra la Llei de

normalització lingüística, a l’exposició de motius de la qual es

reconeixia que la llengua pròpia, el català, es trobava en una

clara situació de desemparament. 

“La normalización lingüística necesaria es demasiado

importante, tan importante que no puede ser por mayorías o

por minorías, se requiere un consenso y exige el apoyo de

todos los sectores sociales”. Saben qui ho va dir, açò, el 1986?,

el Sr. Jaén Palacios, diputat del Grup Parlamentari Popular en

aquest parlament. “Normalització vol dir superar la marginació

que ha sofert la llengua catalana, salvant-la de la situació

d’inferioritat, a fi d’aconseguir la seva equiparació a la llengua

oficial de l’Estat”. Ja els dic jo qui va dir açò, també: el

conseller d’Educació i Cultura Gilet, del govern Cañellas, del

Partit Popular, l’any 1986. 

Què va dir el conseller Gornés per justificar la llei de 2012?

Doncs que un dels principals objectius que tenia

l’administració pública era atendre els ciutadans en les millors

condicions d’eficàcia i eficiència, tot cercant un servei de

qualitat, que segons dit conseller era atendre el ciutadà de la

millor forma possible, amb els mitjans disponibles. I fins aquí

òbviament hi estam d’acord, com no, però després ve la trampa

demagògica, deia llavors el conseller: “en aquest sentit, una

d’aquestes propostes que es varen plantejar als ciutadans, era

la d’eliminar el requisit del català per accedir a la funció

pública, per tal que a aquesta hi puguin accedir les persones

millor qualificades i preparades, independentment que puguin

accedir o puguin acreditar un determinat nivell de coneixement

del català”. I em sembla senzillament vergonyós, ho ha explicat

abans el Sr. Nel Martí, quan ha posat l’exemple de la sanitat

pública. Clar, després es va dir que s’han de posar els mitjans

necessaris per garantir l’atenció a la ciutadania en la llengua

cooficial de les Illes Balears que es solAliciti, ergo, fa funció de

llengua pròpia el castellà, essent excepcional l’ús del català. Si

és requisit idò el castellà, també ho hauria de ser el català, per

allò del bilingüisme i la cooficialitat

Som conscient que no he dit res nou, però no per açò no

menys important, per açò no he volgut renunciar a fixar la

posició del meu grup en aquesta qüestió.

Centrant-me idò ara a les esmenes que encara es mantenen

vives a aquesta proposició de llei, res més del que he dit fins

aquí en relació amb les esmenes del Grup Mixt, Ciudadanos,

realment totes les esmenes són en el seu conjunt una esmena,

així també ho ha reconegut la Sra. Riera i, per tant, suposen una

esmena encoberta a la totalitat, ja que punt per punt vénen a

mantenir íntegre el text de la llei 2012, esmena a la totalitat que

ja ha estat rebutjada.

Per la seva banda, el Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES presentà en el seu moment tres esmenes, de

les quals dues ja han estat incorporades en fase de comissió, i

vagi per endavant que entenc que poc tenen a veure amb el

requisit del català, però sí que teníem una oportunitat d’or ara

per introduir precisament aquests acords que es van assolir a la

comissió mixta i bilateral i que des del 2014 no havien encara

tingut el caràcter de llei, perquè no havien estat incorporades al

nostre ordenament jurídic. Les dues esmenes aprovades en

comissió sí que vénen a traslladar literalment els acords

d’aquesta comissió, l’esmena 1903/16 no va ser aprovada,
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relativa a l’article 82.2 i no va ser aprovada per un motiu única

i exclusivament de seguretat jurídica, donat que en aquesta no

es recull l’esmena tal i com està plantejada literalment l’acord

de la comissió mixta bilateral, sinó que s’elimina el requisit de

pertànyer al mateix subgrup per poder bàsicament poder cobrir

una vacant per comissió de servei i no per promoció interna,

com preveu l’article 82 bis, essent la primera opció una opció

que ara mateix no és legal, i que, per tant, entenem que vindria

a obrir directament les possibilitats d’acceptar l’esmena tal i

com ve redactada originàriament pel grup parlamentari

proposant, la possibilitat d’una qüestió d’inconstitucionalitat

que ara mateix entenem que no ens podem permetre. Per tant,

l’únic oferiment que li puc fer des d’aquí, si hi hagués consens

amb tots els grups, seria incorporar el text original de l’acord

de la comissió mixta. En aquest cas sí que es podria aprovar i

en aquest cas tindríem el conjunt de tres esmenes aprovades i

creim que la llei quedaria molt més completa i seria realment

la llei que necessitam.

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica té la paraula el Sr. Josep Melià del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot dir que acceptam

la transacció que se’ns ofereix, sempre amb el benentès que

quan tramitin la modificació de la Llei de funció pública,

tornarem lluitar perquè els ajuntaments tenguin un règim

específic de comissió de serveis, que sigui diferent del de la

comunitat autònoma i que realment reculli la realitat d’aquests

ajuntaments. I jo no veig tanta inconstitucionalitat en intentar

arreglar el tema dels ajuntaments i, en tot cas, que el posin

aquest recurs, si és per a aquest concepte crec que ens ho

podem permetre, per utilitzar les paraules de la portaveu

socialista. Per tant, queda com està a l’acord de la comissió

bilateral, no sé si la lletrada vol que ho llegeixi?

Bé, hi ha d’haver unanimitat dels grups, primer demanarem

la unanimitat, si hi ha unanimitat la transaccionarem.

En relació amb el debat de les esmenes de Ciutadans, que

és el debat que afecta el bessó de la proposició de llei, no puc

estar-me de fer quatre comentaris molt ràpids: un, ja s’ha dit

per altres portaveus, la Constitució és un marc, no és un límit,

per tant a la Constitució hi han de cabre diferents opcions

polítiques, per tant que una determinada opció política sigui

constitucional o no, no vol dir que l’altra opció política no ho

pugui ser perfectament, per tant no és un argument per lluitar

contra aquesta proposició de llei dir: és que l’altra opció

política va ser acceptada a la seu constitucional, sí, va ser

acceptada, però aquesta també ha estat acceptada, perquè a la

Sentència 31/2010, de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,

també s’accepta que sigui requisit la llengua catalana, per tant

és perfectament constitucional aquesta opció. Primer comentari.

Segon comentari. Res a veure amb la llengua preferent, jo

ara repassava en el meu escó on parla de llengua preferent

aquesta proposició de llei i no existeix la paraula “llengua

preferent”, això és una altra pelAlícula d’una altra història,

aquesta proposició de llei el que fa és el que vostès neguen, que

és igualar les dues llengües oficials, igualen les dues llengües

oficials, perquè les dues llengües oficials poden ser requisits

per accedir a la funció pública, però aquesta proposició de llei

a cap apartat no parla que sigui llengua preferent, a cap apartat

parla d’això. Per tant, vostè surt aquí, ens fa una teoria que res

no té a veure amb el que debatem, i aquesta és la qüestió de

fons.

La qüestió de fons és que apostam per la igualtat i vostès

fan un argument, que no entenc en absolut, de per què no ha de

ser igual posar el mateix requisit per a les dues llengües

oficials, si precisament el que fem és igualar-les. Això és

igualtat d’oportunitats, això és estimar la llengua, això és

defensar les dues llengües oficials, les dues han de ser requisit

i el que volem és que els nostres funcionaris públics dominin

les dues llengües oficials, cosa que és prou lògica a un país que

té dues llengües oficials.

I quart comentari, Sra. Riera, la Sra. Riera ha dit una cosa

que a mi m’ha deixat, i és un comentari, però m’ha deixat un

poc estupefacte, perquè diu: no apliquin la llei, perquè ha

vengut a dir això, no apliquin la llei, si no els agrada aquesta

llei vostès no l’apliquin. Home, mentre aquesta llei sigui en

vigor, convendrà amb mi que hi ha una cosa que es diu el

principi de legalitat i no és una opció aplicar o no aplicar la llei

en vigor, és una obligació aplicar la llei en vigor. Per tant, no

pot sortir aquí, crec jo, i dir vostès tenen l’oportunitat de no

aplicar la llei; no, vostès no tenen l’oportunitat de no aplicar la

llei, tenen l’oportunitat de canviar la llei i ara és el que es fa,

però no tenen l’oportunitat de no aplicar la llei, la llei és

d’aplicació obligatòria per raons òbvies de legalitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay, del Grup Parlamentari

Mixt.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Començaré pel

que m’acaba de dir el diputat Melià, no, jo no dic que en

aquesta modificació es parli de llengua preferent, no ho he dit

en cap moment, el que he dit és que amb la justificació, amb la

justificació, a la Sentència del 2013, en què es parla de la

constitucionalitat de l’antiga modificació, sí que es parla de

llengua preferent, i és un dels arguments. Això és el que he dit,

ho dic per aclarir-l’hi, no és que jo m’inventi una cosa que no

és en el paper.

Bé, un poc sí, el Sr. Picornell parlava de la llengua com a

mecanisme d’integració social, miri, hi ha moltíssima

bibliografia, n’hi puc passar en acabar aquest plenari, que

justament parla de fins a quin punt això és una falAlàcia, o un
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mantra, com diem ara; les llengües no són elements

d’integració social, els elements d’integració social, la majoria

d’estudis així ho demostren, tenen a veure sobretot amb el

nivell econòmic, amb les desigualtats socials, amb aquells

elements que permeten que, efectivament, la gent -sí, sí; sí, sí-,

que la gent se senti dintre d’una determinada comunitat part

d’aquesta comunitat perquè no hi ha elements que els situïn a

un altre nivell del que es troben els altres. Aquests són els

elements d’integració social importants.

Respecte del consens de l’any 1986, jo no negaré que

aquest consens existís, segur que existia, però els dic una cosa

que els he dit ja més d’una vegada en aquesta tribuna parlant

d’aquest mateix tema o de la Llei de normalització lingüística,

han passat trenta anys, han passat trenta anys i la gent

segurament ha canviat, la gent se n’ha temut del que havia

representat aquest consens i hi ha una part d’aquesta societat

que amb determinades amb les quals podia estar d’acord l’any

1986, en què tot començava i en què era evident que una

situació, diguem, de la llengua catalana, en el camp sobretot

administratiu i institucional distinta de l’actual, podia estar

d’acord perfectament que s’aplicassin unes determinades

mesures; però avui en dia no diré que..., no ho sé, jo no tenc

realment elements estadístics com per dir si això és una

majoria, una minoria, etc., però és evident que hi ha una part de

la societat balear que ja no veu les coses igual i, per tant,

entenguin vostès que això del consens del 1986 s’ha acabat, ho

han d’entendre, perquè ja no existeix aquest consens. No

existeix, i no existeix no per cap teoria conspirativa, vostès

tenen una capacitat realment “ficcional” extraordinària,

maniobra, minorització, persecució de la llengua, ofec, -no ho

sé-, atemptat, en fi, pareix aquí que hi hagi hagut realment una

vertadera estratègia, jo no ho sé, evidentment jo no hi era, no

puc pas dir-los si hi ha hagut qualque finalitat realment

malèvola per part de l’anterior legislatiu, eh, ...

(Remor de veus)

... per part de l’anterior Govern, per ventura sí hi ha hagut

una intencionalitat malèvola, però, en tot cas, el que sí els puc

dir, i això simplement és una opinió personal, és que no només

aquí a Balears, en el conjunt d’Espanya, la gent ha vist què

representaven determinades polítiques de normalització

lingüística, la gent se n’ha temut del que volia dir que una

llengua fos una llengua en aquest cas no només preferent, sinó

exclusiva de l’administració, de l’ensenyament, d’una sèrie

d’instàncies públiques, i per ventura això els ha fet canviar

sobre una opinió que podien tenir a l’any 1986, que era de dir

que, efectivament, havíem de fer tot el possible per aquesta

llengua, simplement perquè aquesta llengua ha arribat a aquests

camps, com a mínim ha arribat a una determinades estadis i a

uns determinats estatus que són en aquest moment perfectament

legitimats i que, per tant, no presenten ja el que podien

presentar l’any 1986, on veníem, evidentment, d’una situació

completament diferent de l’actual, perquè trenta anys

d’autonomia, per moltes teories conspiratives que hi hagi hagut

convendran amb mi que, a pesar de tot, han fet algun profit en

aquest sentit, vaja, com a mínim així ho crec jo.

Per tant, davant de totes les explicacions que m’han donat,

la veritat és que és molt difícil que em puguin convèncer, és a

dir que em puguin convèncer que efectivament les esmenes que

nosaltres presentam i que, com és natural, continuam defensant,

siguin unes esmenes que tenen tot el sentit de ser.

I respecte d’aquesta confusió a la qual es referia el diputat

Martí entre els dos grups parlamentaris, jo crec que vostè la té

des de fa temps, perquè no la té només -ho sap perfectament-

avui, sinó que constantment, quan mira cap allà, ho veu tot

igual. A mi em sembla molt bé, nosaltres som allà perquè ens

varen colAlocar allà, vàrem intentar colAlocar-nos aquí, no va

poder ser, hi va haver altres grups que varen exercir un dret,

diguem, de prevalença, però vaja, estam molt bé allà, es veu

molt bé tot des d’allà, no hi ha res com estar a la darrera fila a

qualsevol banda. El que vull dir-li és que nosaltres tenim una

postura que és una postura pròpia la qual si coincideix amb el

Partit Popular estupend, si coincideix amb el Partit Socialista

o amb MÉS, si mai arribàs a coincidir,...

(Algunes rialles)

... estupend també, és que no tenim cap problema amb això.

I per tant, m’agradaria que ho entengués. Jo entenc que la seva

estratègia és constantment procurar que allà no hi hagi

divisions, però miri, avui de matí hem criticat el Partit Popular

per la seva política, i amb tota la raó de fer-ho, respecte del

límit de dèficit, i ho hem fet amb tota naturalitat, només

faltaria, i fixi’s una mica en el que fem a Madrid, no vull tornar

parlar d’aquest tema, perquè llavors hi ha diputats d’aquesta

cambra que s’acaben...,

(Algunes rialles)

... en fi, molestant i per tant no voldria ser jo el causant, en

tot cas el que vull dir és que nosaltres tenim el nostre punt de

vista sobre les coses i si coincideix amb el Partit Popular

magnífic, tenim un respecte absolut per tots...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pericay, hauria d’anar acabant, per favor.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

... -acab de seguida, és la darrera frase-, tots i cadascun dels

diputats d’aquesta cambra. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Núria Riera del Grup Parlamentari

Popular.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només dir que nosaltres, si la

transacció, pel que em comenten, que presenten a l’esmena d’El

Pi, reprodueix la redacció de l’article que es va acordar a la

comissió bilateral, estarem d’acord amb aquesta transacció i

també la votarem a favor.

I quant a la resta no faré més ús del torn de rèplica.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Baltasar Picornell del Grup Podem Illes

Balears.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, presidenta. Sr. Pericay, la llengua sí que és una

eina d’integració, si jo me’n vaig a viure a Alemanya o a

Holanda o a Anglaterra i no sé parlar o no em sé expressar amb

la llengua d’allà, no m’integraré, o sigui, és una manera

d’integració, és una forma de ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., és que és així.

Bé, a les seves esmenes està clar que el Grup Parlamentari

Podem dirà que no.

I si l’esmena de..., el que han dit abans, la transacció amb

l’esmena d’El Pi, si tots hi estan d’acord, Podem també hi

estaria d’acord.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Bel Busquets, del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Sí, jo també intervindré des d’aquí, per dir que si s’accepta

la transacció, nosaltres també hi estaríem d’acord.

I, sí, Sr. Pericay, en qüestions lingüístiques ha de passar un

miracle per estar-hi d’acord, perquè tenim una visió del món

totalment diferent. I amb els arguments que vostè ha defensat

una cosa, jo faria contraarguments per defensar-ne una altra,

però no vull gastar-los perquè tanmateix som a les antípodes

uns dels altres i crec que no ens entendrem.

De totes manera agaf un titular, vostè ha dit aquí damunt: el

consens del 1986 s’ha acabat. Em sap molt de greu, perquè a

mi m’agradaria que continuàs i m’agradaria continuar

construint endavant, però ho ha dit vostè, no jo.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Nel Martí del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, jo crec que només per aclarir el tema de

la transacció, que crec que tots hi estam d’acord i els lletrats

supòs que voldran el text, llegiria perquè no hi hagi cap

confusió, donat que hi ha hagut diverses versions. Seria la

modificació que afecta l’article 82, apartat 2, i diu literalment

que “En cas que la provisió del lloc sigui inajornable i no hi

hagi personal funcionari de carrera del mateix cos, escala o

especialitat, es pot ocupar amb personal funcionari de carrera,

pertanyent al mateix subgrup o a la mateixa agrupació

professional, sempre que tengui la titulació requerida.” Crec

que hi estam d’acord.

Açò en primer lloc, en segon lloc, Sr. Pericay, jo tampoc no

tenc cap problema en coincidir i de fet jo no sé si és un miracle,

però jo vull dir que hem coincidit en alguna cosa, i en la

valoració que han de ser persones que saben, que en saben de

lingüística i vam posar damunt la taula, vostè ho sap, alguns

noms, jo crec que Déu n’hi do!, jo ja crec que seria una bona

passa. Jo, si el Partit Popular tingués el mateix acord amb que

professionals com el Sr. Veny i el Sr. Melià fossin un element

per iniciar aquest consens, hauríem avançat moltíssim.

En segon lloc, han passat trenta anys d’un consens del 1986,

és clar que sí, i jo els propòs: anem a renovar el consens, però

amb uns fonaments, unes bases, jo li proposava oficialitat

plena. Estam d’acord que el català i el castellà han de tenir el

mateix reconeixement? Territorialitat efectiva: estam d’acord

que els poders públics s’han d’implicar realment en la

normalització lingüística? I tercera, reconeixement acadèmic:

estam d’acord? Crec que si hi estiguessin d’acord possiblement

podríem parlar d’iniciar un nou recorregut de renovació d’un

consens, és a dir, sense perdre, jo diria, l’esperit d’allò que va

succeir fa trenta anys i que va ser bo, molt bo per a aquesta

comunitat.

En segon lloc, la gent, em deia algú, que ja sap on ha dut de

vegades la normalització lingüística. Home, jo, el que sí sabem

és on han dut les polítiques de persecució que pretenien

arraconar la llengua catalana, açò sabem on ens va dur. I

aquests quatre anys, Sr. Pericay, encara que a vostè li vengui de

nou, van ser anys molt durs, molt durs, de persecució i

d’arraconament de la llengua catalana. I ara fer-se el despistat

com si... i no sabem? Han estat quatre anys molt durs, per

alguna cosa deu ser que la gent es va mobilitzar com es va

mobilitzar, per alguna cosa deu ser.

I en darrer lloc, jo voldria simplement posar de manifest

una cosa que em sembla de sentit comú, si la llengua catalana

ha de ser una llengua oficial en aquesta comunitat autònoma,

que creiem que ho ha de ser, ha de ser també una llengua oficial

a l’administració de la comunitat autònoma. I què vol dir -o no,

o no..., 

(Remor de veus)

... si ha de ser una llengua oficial a l’administració de la

comunitat autònoma, vol dir que una llengua oficial no ha de

ser requisit a l’administració?

(Remor de veus)

Alguns llocs, senyora..., sap on ens va dur la seva política?

Que policies de l’administració local no tinguessin el requisit

de català; vostè creu que un policia que està tot el dia al carrer,

en relació amb els ciutadà, no ha de conèixer la llengua
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catalana? Què un secretari d’un ajuntament no ha de conèixer

el català, no era un requisit? Vostè considera, qualsevol ciutadà

pot demanar, té el dret a demanar informació i a ser atès, per

exemple, per un secretari, i el secretari no té perquè conèixer la

llengua catalana, com ho farà? Com ho farà? Era autènticament

absurda la lògica que vostès van voler imposar.

I crec que avui podem dir que era imposar, perquè

lògicament el consens ha retornat. Aquest parlament estima,

recupera i vol el consens del 1986, si és necessari renovar, i és

clar que sí, però sempre, sempre tenint en compte aquell

esperit, no per fer passes enrera, no perquè el català sigui

menys. Nosaltres continuam pensant que és la nostra llengua,

l’estimam, la defensarem i aquí, en aquest parlament, farem tot

el possible perquè sigui una llengua normalitzada, d’ús normal,

que coneguin i puguin utilitzar tots els ciutadans a

l’administració, en el cine, a l’administració de justícia, allà on

sigui, açò és una llengua normal i normalitzada, simplement,

tan senzill, de sentit comú, em sembla.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. María José Camps, del Grup

Parlamentari Socialista.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, el text que se suposa

que es proposa com a transacció és el que ha llegit el diputat

Martí, amb la qual cosa òbviament hi estam d’acord i el donam

per reproduït.

I simplement per concloure aquest debat, la modificació de

la Llei 3/2007 que es va produir amb la Llei 9/2012, fent del

català un mèrit en tost d’un requisit, suposa exigir com a únic

requisit el coneixement del castellà per accedir a la funció

pública, i això és així perquè ho exigeix la legislació bàsica de

l’Estat. Per tant, aquest debat l’hem tengut ja amb el Partit

Popular, però, Sr. Pericay, digui’m aquí on veu la igualtat de

dues llengües cooficials o del bilingüisme, si una és requisit

obligatori l’altra s’entén que també ho hauria de ser, o així

almenys ho entén el meu grup parlamentari.

I simplement els vull posar un exemple que no els volia

posar, però al final m’he decidit a fer-ho: vaig participar, que

era el meu àmbit de feina abans de ser diputada, a un judici de

faltes i el meu client, un senyor gran que es va veure en una

brega amb un altre veí, va dir al jutge que “el vecino me había

pegado con un garrote, aquí, en las chuletas”. Imagini que açò

ho explica a un metge, que l’ha d’atendre, el metge ni entén què

vol dir que “tiene dolor en la chuleta”, ni la persona que s’ha

d’expressar té la suficient llibertat com per exercir els seus

drets. Per tant, pensava que aquesta persecució de la llengua

pròpia, aquesta persecució del català era fruit únicament d’una

creuada personal que l’anterior president d’aquesta comunitat

tenia amb tot allò que duia incorporada la paraula “català”...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

... i simplement ara una seqüela d’aquest ego

sobredimensionat del Sr. Bauzá.

Recordin, els vull recordar el que va dir Bauzá en castellà,

que açò també és trist, en castellà, defensant la llengua pròpia:

“Quiero la libertad de expresión, eliminaremos cualquier

normativa que impida el uso equilibrado y normal de los usos

lingüísticos, suprimiremos la norma de normalización

lingüística, los libros de texto se editarán en nuestras

modalidades lingüísticas, mallorquín, menorquín, ibicenco y

formenterense.” I açò no ho va dir en cap d’aquestes modalitats

lingüístiques, segons ell, ho va dir en castellà.

Per tant, jo crec que sobren les paraules, sobra allargar

aquest debat sobre aquesta qüestió.

Només vull acabar dient que m’agradaria pensar que

l’actual Partit Popular de Balears es diferencia i no és ego

Bauzá, almenys així ho sembla quan ho volen escenificar

posant-se de perfil. Per tant, així pens que hi són a temps a

demostrar-ho aquí, avui, ara, votant a favor d’aquesta

proposició de llei.

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada esgotat el debat de les esmenes, passarem a les

votacions

Votació de les esmenes. En primer lloc, votació de la

transacció de l’esmena 1203/16, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Votam.

Vots a favor, 47; abstencions, 2.

Queda aprovada l’esmena transaccionada.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,

Ciudadanos, de la RGE núm. 1946 a la 1962/16. Votam.

Vots a favor, 18; vots en contra, 31. Queden rebutjades les

esmenes.

Votació de tots els articles, disposicions, denominacions i

l’exposició de motius. Votam.

Vots a favor, 31; vots en contra, 18.

Es faculten els serveis jurídics de la Cambra per fer les

correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la

llei en qüestió tengui una redacció coherent. 
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Una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta

presidència proclama aprovada la Llei de mesures de

capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català a

l’àmbit de la funció pública.

(Alguns aplaudiments)

VI. Adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa

d’aplicar el procediment directe i en lectura única al

Projecte de llei RGE núm. 4102/16, de crèdit extraordinari

per a subvencions electorals.

Passam al sisè punt de l’ordre del dia que correspon a

l’adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el

procediment directe i en lectura única al Projecte de llei RGE

núm.4102/16, de crèdit extraordinari per a subvencions

electorals. 

Abans de debatre aquest projecte de llei procedeix el

pronunciament del Ple de la Cambra sobre la proposta de la

Mesa de contractació directa i en lectura única. Puc considerar

acordat per unanimitat el procediment? A continuació passam

al debat del projecte de llei.

VII. Debat i votació, si n’és el cas, del Projecte de llei

RGE núm. 4102/16, de crèdit extraordinari per a

subvencions electorals.

 Punt setè de l’ordre del dia que correspon al debat i votació

del Projecte de llei RGE núm.4102/16, de crèdit extraordinari

per a subvencions electorals.

Qualcú vol intervenir? Es pot acordar per assentiment?

Queda aprovada la Llei sobre el crèdit extraordinari per a

subvencions electorals. 

Es faculten els serveis jurídics de la cambra per fer les

correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la

llei en qüestió tengui una redacció coherent. 

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Record als portaveus i a les portaveus que ara hi haurà la

Junta.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604102
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