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LA SRA. PRESIDENTA.

Bon dia a tothom.

Declaració institucional del Parlament de les Illes

Balears de condemna a l’escalada d’atemptats yihadistes.

Abans de començar el debat del primer punt de l’ordre del

dia, sotmetrem a consideració de la cambra la declaració

institucional del Parlament de les Illes Balears de condemna a

l’escalada d’atemptats yihadistes. La secretària primera

procedirà a llegir la declaració.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

"Declaració institucional de condemna a l’escalada

d’atemptats yihadistes

Dimarts 22 de març, tres detonacions van causar desenes de

ferits i morts a BrusselAles. Les primeres dues explosions es van

produir a les sales de sortides de l’aeroport de Zaventem, i una

hora i mitja més tard es va registrar una altra explosió en

l’estació de metro de Maelbeek, prop de les institucions

europees. Les accions s’atribueixen a DAESH, l’Estat islàmic.

El divendres 25, a Al Asriya, província de Babel, al sud de

Bagdad, un suïcida es va infiltrar entre els assistents a un

lliurament de trofeus d’un partit de futbol local i va fer detonar

el cinturó explosiu entre la multitud, va causar quaranta-un

morts i més d’un centenar de ferits, entre ells menors d’edat.

Responsables de l’Estat islàmic, que controlen el nord i l’oest

de l’Iraq, estan darrere de l’atemptat.

Almenys setanta-dues persones han mort i unes tres-centes

seixanta han resultat ferides en un atemptat suïcida perpetrat el

diumenge 27 de març a la ciutat pakistanesa de Lahore, en un

parc infantil que es trobava abarrotat de persones, en ser festiu.

L’autoria s’atribueix a grups terroristes islàmics.

Ja no hi ha fronteres per al terrorisme: Madrid, Londres,

París, l’Iraq, Pakistan... i així un llistat interminable de

poblacions a tot el món, més properes o més llunyanes. Però en

totes elles moren persones innocents que ens provoquen

sentiments de dolor, solidaritat i consternació davant la

barbàrie.

El fanatisme criminal és una xacra que vol acabar amb la

llibertat i els drets humans. Avui és Bèlgica, l’Iraq o Pakistan,

ahir va ser França, Tunísia, Turquia i abans va ser Espanya.

Per combatre l’Estat islàmic és fonamental atacar les seves

causes, les vies de finançament, prioritzar la neutralització de

les xarxes de captació i adoctrinament. Hem de donar suport a

les forces democràtiques al món àrab i, especialment, a la

societat civil de l’Iraq i de Síria. 

Els refugiats no són la causa sinó les víctimes del yihadisme

i les seves guerres, per tant, una manera d’assegurar que no

entrin terroristes a Europa és acabar amb les màfies que

trafiquen amb les persones.

Les accions terroristes són un atac indiscriminat, irracional

i indefensable que mereixen la nostra ferma condemna i

repulsa.

Cal treballar junts per acabar amb aquesta amenaça global

yihadista que vol privar a la ciutadania de la democràcia, la

justícia, la pau, la igualtat i la llibertat, que són valors

universals que s’han de defensar contra els atacs totalitaris. No

cedirem davant el terror. No cedirem davant la barbàrie.

I, per això, el Parlament de les Illes Balears manifesta:

1r. La ferma condemna i repulsa per aquests atemptats, a

més de sentir-nos profundament agermanats i compartir el

dolor de totes les persones assassinades i ferides, i de totes les

seves famílies.

2n. Davant aquests actes de terror, en els quals es pretén

atacar la nostra manera de viure en democràcia i llibertat,

resulta imprescindible la unió de les forces polítiques per

impulsar conjuntament accions concretes de lluita contra el

terrorisme yihadista, com les contemplades en aquesta

declaració, entre d’altres.

3r. La Unió Europea, fonamentada en els principis de

llibertat, democràcia i respecte als drets humans, ha de reforçar,

coordinar i liderar de forma conjunta i eficaç una política de

seguretat de lluita contra el terrorisme, donant suport a les

forces democràtiques al món àrab i en el marc de les Nacions

Unides." 

LA SRA. PRESIDENTA:

Puc considerar aprovada per assentiment la declaració

llegida?

Es dóna per aprovada la declaració.

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. 5256/16, presentada per l'Hble.

Diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a persones que esperen

rebre una prestació per dependència.

Primera pregunta, RGE núm. 5256/16, relativa a persones

que esperen rebre una prestació per dependència, que formula

la diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula la diputada Sra. Sandra

Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Sra. Consellera, ¿cómo valora

el Govern que según la última información estadística del

sistema para la autonomía y la atención a la dependencia haya,

a día de hoy, más personas esperando recibir una prestación

que en julio de 2015?

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605256
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom present a la sala. Hi

ha hagut un canvi d’estratègia amb relació a la forma de

gestionar la dependència. L’anterior govern el que feia, i vostè

ho sabia molt això, era evitar que les persones que demanaven

dependència entrassin en el sistema de valoració de

dependència. Sí, senyora. Nosaltres, en aquest moment, tenim,

valoram més ràpid, feim el PIA més ràpid, no tardam tres

mesos a introduir la solAlicitud de dependència, tan sols una

setmana, i no tenim cinc funcionaris revisant cada una de les

solAlicituds i de les prestacions fetes per donar de baixa

persones que no havien solAlicitat la revaloració.

Aquest fet, que vostè tengués cinc funcionaris revisant tots

els expedients anteriors, va fer que de maig a juny vostè

mateixa signàs que 750 persones s’expulsaven del sistema de

dependència, no per mort, que és la baixa natural, sinó per

baixa involuntària perquè vostè va prendre la decisió que

aquelles persones que no fessin la revaloració, que no

haguessin demanat la revaloració, s’expulsassin del sistema de

dependència. 

LA SRA. PRESIDENTA.

Té la paraula la Sra. Sandra Fernández. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Si nosotros lo hacíamos tan mal

y ustedes lo están haciendo tan bien me gustaría que me

explicase cómo es posible que después de nueve meses que ya

llevan gobernando, haciéndolo tan sumamente bien, haya 585

personas más esperando una prestación que en julio de 2015.

Cómo era posible, cómo es posible que mientras gobernaba el

Partido Popular la lista de espera se iba reduciendo y cuando

ustedes están gobernando la lista de espera se está

incrementando, casi 600 personas más hay esperando una

prestación que en julio del 2015, y esto lo tienen en la

información que cuelga cada mes el Imserso. 

Yo no puedo entender si ustedes son tan buenos y nosotros

tan malos cómo es posible que, por ejemplo, ustedes

encuentren el presupuesto más alto de la historia en

dependencia, que era de 99 millones de euros, ustedes decidan

recortarlo para este 2016 en 5 millones de euros y sin embargo,

y la razón nos la está dando, hay más personas esperando

recibir una prestación. 

Ustedes llevan gobernando nueve meses, la excusa de que

nosotros lo hacíamos supuestamente muy mal creo que ya no

les sirve, deben asumir la responsabilidad de que están

gobernando y nos diga cómo puede valorar, cómo valora, ¿lo

valora positivamente, valora negativamente que haya casi 600

personas más en Baleares esperando recibir una prestación? Si

ustedes son tan maravillosos, ¿cómo es posible que a día de

hoy la lista de espera esté aumentado?

Sra. Santiago, asuma su responsabilidad, deje de justificarse

en los supuestos errores del Partido Popular, coja el toro por

los cuernos y evidentemente creo que esta situación de que

haya más personas esperando una prestación y que el

crecimiento neto del sistema de dependencia en Baleares sea

negativo mes tras mes desde luego usted es la responsable

porque lleva ya nueves meses gobernando. Las excusas ya han

quedado atrás, asuma su responsabilidad, Sra. Santiago.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta. Valoram més, feim més PIA. Juliol de

2015, vostè no ho diu, Sra. Fernández, la nòmina de prestació

econòmica, 7.700 persones. Març de 2016, 8.350. Li he

respost? 7.000 en va deixar vostè, 8,350. El Partit Popular juny

de 2014, el moment més àlgid de la nòmina de dependència del

Partit Popular, 8.200 persones, tres anys varen tardar per

arribar a 8.200 persones. Aquest govern amb nou mesos ha

arribat a 8.350. Li queda clar? On hi havia onze avaluadors ara

n’hi ha setze. On hi havia trenta-tres... perquè... Sra. Fernández,

jo ja li vaig contestar, que no es que eran malos malísimos, és

que vostès eren de dretes i vostè, Sra. Fernández, clar, Sra.

Fernández...

(Remor de veus i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Sra. Fernández...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Sra. Fernández, la seva estratègia era no introduir en el

sistema persones amb dependència. La seva estratègia era no

introduir persones amb dependència. Per això cada solAlicitud

tardava tres mesos a ser registrada, per això vostès no

valoraven amb la rapidesa que era necessària. Nosaltres, perquè

les persones siguin reconegudes com a dependents han de tenir

la valoració feta, i vostès retardaven aquest procés. Tot i així,

Sra. Fernández, vostè a l’any 2015 va deixar 7.700 persones a

la llista, a la nòmina de dependència i nosaltres avui en tenim
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8.350 perquè valoram més, Sra. Fernández, perquè valoram

més!

LA SRA. PRESIDENTA:

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

(Alguns aplaudiments)

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

I.2) Pregunta RGE núm. 5253/16, presentada per l'Hble.

Diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a gas natural a Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta RGE núm. 5253/16, relativa a gas natural

a Menorca, que formula el Sr. Diputat Santiago Tadeo i Florit

del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Santiago

Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

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

Sr. Conseller, segur que si tiram d’hemeroteca i també del

Diari de Sessions de legislatures anteriors veuríem com aquí,

en aquest parlament hem debatut sobre l’arribada del gas

natural a Menorca. També és cert que hi ha retrets davant quin

govern era el culpable que no fos una realitat, però açò

senzillament demostra que les formacions polítiques que hi

havia aquí estaven d’acord que això fos una realitat i per dos

temes importants, i crec que és el que interessa avui a Menorca

de l’arribada del gas natural: per una banda per ser una illa,

com és Menorca, Reserva de la Biosfera per la reducció

2d’emissions de CO  i per una altra banda per la reducció dels

costos energètics que en aquest cas l’arribada del gas faria que

les nostres empreses fossin més competitives.

Recentment hi va haver unes declaracions per part del

director general d’Energia i Canvi Climàtic d’aquest govern

balear que venia a dir que la millor solució, i nosaltres ho

compartim, o més ben dit que el gas natural en aquests

moments és la millor solució transitòria fins que anem cap a un

món d’energies renovables, que sabem que a Balears -i

Menorca no n'és una excepció- tenim en aquest sentit un dèficit,

però també el cert és que en aquestes mateixes declaracions

deia també que a causa d’unes alAlegacions presentades pel

Consell Insular de Menorca i per alguna altra associació o

alguna altra institució en tot cas s’havia d’anar cap a un

replantejament o tornar obrir el debat de si era necessari o no

l’arribada del gas natural a Menorca. Nosaltres creim que és un

debat tancat, el debat abans de les eleccions del mes de maig de

2015 era quan arribaria i açò és el que vertaderament ens

interessa.

Per tant, la pregunta és molt clara, ens pot dir com està en

aquests moments el projecte i si és una prioritat per aquest

govern?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Bon dia, presidenta. Bon dia, accidentalment contestaré jo

fins que el company Boned..., desitjar-li des d’aquí el millor i

la prompta recuperació.

El gas natural -com vostè sap- redueix les emissions en

comparació amb el que és el gasoil i el carbó, que són els

principals combustibles que empram en aquestes illes.

Evidentment, a les Balears hem de fer un esforç per a la

implantació de les energies renovables i és un pas, una transició

al gas natural, el gas natural ja és a Eivissa, ja hi ha arribat, a

Mallorca s’està gasificant i a Menorca seria l’assignatura

pendent.

Com vostè bé sap, al 2003 l’arribada del gas estava prevista

a Menorca, un procés judicial va retardar aquesta implantació

fins al 2014 on Redexis Gas Natural es presenta en

concurrència, hi ha un concurs, hi ha... jo crec que un dels

episodis de major consens d’aquest parlament en l’anterior

legislatura que és la Comissió Consultiva del Gas Natural on

varen participar tots els partits polítics, consell, on es va

debatre i crec que va ser valorat positivament per la gent que hi

va participar i evidentment, al desembre... al març de 2015 es

va produir l’adjudicació del gas natural per desenvolupar tres

projectes a tres zones de Menorca, gasificant en base a uns

dipòsits, aquest canvi de tecnologia, mentrestant no s’arriba al

futur en el tema del gasoducte.

Entenem que el gas és una oportunitat que suposa un estalvi

net per a les empreses, que suposa un estalvi d’emissions, però

que no ha de ser en cap cas un impediment pel

desenvolupament de les energies renovables. Les energies

renovables, la transició cap aquest model renovable és

l’assignatura pendent i és el que hem de fer. Crec que el gas

desgraciadament en la implantació arriba uns deu, vint anys

tecnològicament tard a les nostres illes.

Per tant, feim feina perquè el gas arribi a Menorca i feim

feina perquè arribi amb consens, escoltant tothom, crec que

aquella experiència de la Comissió Consultiva del gas va ser

oportuna, ara mateix estam al procés de declaració d’utilitat

pública on s’han produït tota una sèrie, tot un conjunt

d’alAlegacions i, per tant, creim que el lloc on es va debatre, on

es va generar consens és el millor instrument per tornar

contestar aquestes alAlegacions, aquests informes, per debatre-

ho entre tots i per fer que l’impacte ambiental de la implantació

del gas a Menorca sigui el menor possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Santiago Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, presidenta. Sr. Conseller, efectivament, el

que hem dit, el que vostè ha comentat va ser així en la
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legislatura anterior, estam totalment d’acord que arriba tard, ja

no tan sols va arribar tard a Mallorca o a Eivissa, sinó que a

Menorca fins i tot encara arribarà molt més tard amb la qual

cosa es fa tant o més necessari, però la realitat és que el director

general de la conselleria deia que es podia aturar o tornar

reobrir el debat sobre si havia d’arribar o no si hi havia

institucions que ho volguessin aturar, i açò a nosaltres ens

preocupa perquè senzillament li diré que els ducs d’alba de

Ciutadella, del Port de Ciutadella, varen començar així, amb

unes suspicàcies en uns mitjans de comunicació i al final ens

hem quedat sense ducs d’alba. Faci el favor que Menorca no es

quedi sense l’arribada del gas natural que és tan necessari per

a les empreses de Menorca, per a la seva competitivitat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Com he dit, ens trobam en aquest procés de declaració

d’utilitat pública, quan vàrem arribar ja hi havia l’adjudicació

a l’empresa Gas Natural per fer la implantació d’aquest

projecte, per tant, ens toca tramitar un projecte ja adjudicat, la

declaració ara mateix d’utilitat pública ens dóna aquesta

oportunitat per, entre tots, si s’ha generat un debat, en aquest

òrgan de consulta que ha funcionat de... i feim feina perquè

Menorca tengui el menor impacte ambiental possible. Si hi ha

suspicàcies, si hi ha temes que han generat debat discutim-los

i mirem-los per evitar l’impacte ambiental damunt Menorca. 

Crec que Menorca és Reserva de la Biosfera i es mereix que

si hi ha uns dubtes, que si es poden millorar els projectes no

dubtem a fer-ho.

I.3) Pregunta RGE núm. 5254/16, presentada per l'Hble.

Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a reestructuració de la

Conselleria de Participació, Transparència i Cultura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 5254/16, relativa a

reestructuració de la Conselleria de Participació, Transparència

i Cultura, que formula el diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i

Mir del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Juan

Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Presidenta, bon dia a tothom . Después del

anuncio de cese o dimisión provocada de la consellera Camps

sería un ejercicio de transparencia que el Govern explicase en

esta cámara y a los ciudadanos de Baleares los motivos y las

causas de esta dimisión, ¿o podemos en todo caso dar por

buenas las explicaciones que realizó en su rueda de prensa la

exconsellera?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident, Sr. Biel Barceló.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. És evident que la Sra. Camps va

dimitir divendres com tothom sap, ella va exposar els seus

motius divendres, nosaltres no hi entrarem, va exposar una

sèrie de problemes interns i de comunicació externa, l’únic que

volem des del Govern és agrair la feina de l’exconsellera, la

feina de tot el seu equip, han tingut en aquests vuit o nou mesos

una feinada només per començar a arreglar els desastres i les

mancances que el Partit Popular havia deixat...

(Remor de veus)

...i ara el que cal és mirar cap endavant perquè hi ha molta feina

a fer.

En els pròxims dies el Govern consensuarà un nom, el nom

de la persona que ha de substituir la Sra. Esperança Camps, que

ha dirigir la conselleria, evidentment per continuar el

compromís amb la ciutadania, el compromís amb la

transparència, amb la cultura i amb l’esport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Vicepresidente,

esperábamos una contestación más concreta y evidentemente

que no echase también la culpa al Partido Popular...

(Remor de veus)

... del cese o dimisión de la consellera.

Nadie en el Govern durante todo este fin de semana ha dado

ninguna explicación clara y concreta sobre la salida de la

consellera. Ella sí que lo justificó y lo justificó manifestando

deslealtad , manifestando  hipocresía , manifestando

irresponsabilidad, manifestando victimismo cómodo, falta de

visión a largo plazo de las decisiones o no dejar trabajar para

hacer cultura, y acusando de ello a altos cargos políticos del

Govern, creo que eso no se lo podrá achacar al Partido Popular,

y también a la falta de confianza del partido que la nombró, que

tampoco creo que sea culpa del Partido Popular.

Entonces, creo que sería precisamente un ejercicio de

transparencia que el Govern manifestase su conformidad o no

con las acusaciones que ha realizado la consellera. No se trata

de morir novelando, en todo caso hay que saber si la novela es

histórica o es de terror, pero como mínimo resulta esperpéntica

la situación que hemos vivido este fin de semana, donde

además, para acabar de arreglarlo, MÉS per Menorca anuncia
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en un comunicado oficial que nombrará a la substituta de la

conselleria de la nostra coalició. 

Lo que demuestra esta situación, lo que demuestra la crisis

que hemos vivido precisamente son las tensiones existentes en

la Conselleria de Participación que fueron negadas

sistemáticamente por el portavoz del Govern el viernes pasado

y faltó a la verdad, las tensiones de la conselleria fueron

negadas por la presidenta del Consell de Menorca y fue falso.

Por tanto, la falta de transparencia de este govern, la

descoordinación y desorganización del Govern con

departamentos estancos y desconfianzas internas entre las

consellerias de cuotas en las que no se coordinan las distintas

consellerias y está teledirigido desde fuera. Y por último, la

ineficacia de la Conselleria de Presidencia, que tiene

encomendada precisamente la coordinación y la falta de

liderazgo de la presidenta.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Barceló.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Miri, jo entenc que el Partit Popular no sàpiga de

coalicions, de fet la seva incapacitat a l’hora de fer una coalició

a nivell estatal és ben evident. No saben de coalicions, per tant,

confonen quotes amb maneres de funcionar plurals.

Evidentment que la presidenta nomenarà el nou conseller o

consellera, això no ho dubti ningú, ho tengui ben en compte, Sr.

Gornés, i evidentment que serà una decisió consensuada.

També li vull dir una cosa, és evident que hi ha hagut un

seguit de problemes interns dins la conselleria, és obvi i evident

perquè amb les paraules de la Sra. Camps va quedar ben

evident. Però aquests problemes no han impedit que es regulàs

el reconeixement dels esportistes d’elit, que vostès mai no

varen ser capaços de fer; que s’asseguràs el desplaçament entre

illes que vostès havien deixat a l’aire; que s’iniciàs la

recuperació del Consell de Joventut, que vostès es varen

carregar; que s’hagi retornat a l’Institut Ramon Llull, que s’hagi

recuperat un perfil independent per a la radiotelevisió pública

d’aquest país, que s’hagin recuperat els canals en llengua

catalana, que hagi tornat la normalitat a la política lingüística

o que divendres mateix s’aprovàs un projecte de llei de

l’oficina anticorrupció. Per tant, cap d’aquests problemes que

hi va haver no va tenir incidència a l’hora de treure la feina,

que s’ha tret, i com he dit a la primera resposta, hi ha

moltíssima feina a fer.

D’allò que sí vostès en saben, de coalicions no, ja li ho he

dit, d’allò que sí en saben vostès és de dimissions, de

cessaments, perquè si hem de recordar els que hi va haver la

passada legislatura no aturaríem, no em bastarien els dos

minuts. En tot cas, sí que li recordaré que vostè va ser el tercer

conseller d’Administracions Públiques, després del Sr. Gornés

i de la Sra. Riera. I que vostè més o manco va durar el mateix

temps que ha durat la Sra. Camps, no va tenir més temps de fer

més feina. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.4) Pregunta RGE núm. 5262/16, presentada per l'Hble.

Diputat Sr. Baltasar Picornell i Lladó, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a freqüències

d'autobús de transport de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta RGE núm. 5262/16... -silenci, per favor!-,

relativa a freqüències d’autobús de transport de les Illes

Balears, que formula el diputat Sr. Baltasar Picornell i Lladó

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

Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, presidenta. Aquesta pregunta anava dirigida al

conseller Joan Boned, a qui des del nostre grup parlamentari li

desitjam una ràpida i propera recuperació i a veure si ben aviat

el tornam tenir aquí a la cambra entre nosaltres.

Fa uns mesos ja vàrem fer una pregunta aquí a la cambra,

sobre els autobusos del TIB, on tenim un seguit de línies les

quals aquí vàrem incidir en la perillositat de dur els passatgers

drets. La conselleria i la direcció general pertinent hi va posar

solució, però no va ser l’adequada, ja que d’aquesta forma i en

no ampliar la flota d’autobusos per poder seguir amb un bon

servei per a la ciutadania, la concessionària deixa part dels

usuaris a terra, fent-los esperar prop de dues hores, fins que

arriba el pròxim bus.

Han transcorregut els mesos i aquest dissabte llegia a la

premsa que la concessionària ampliaria la flota d’autobusos per

palAliar aquesta problemàtica en la línia 210 i 211, que són les

corresponents rutes de Palma-Valldemossa i Palma-Sóller, per

la qual cosa ens alegra, però no deixa de ser només una mera

nota informativa i en cap cas un decret, per la qual cosa es

continua amb el legat de l’anterior govern popular.

Malgrat això, m’agradaria que em digués si d’aquesta

mesura d’ampliar flotes d’autobusos es durà a terme a més

línies que encara porten passatgers drets, amb la perillositat que

comporta per als usuaris, i aquí em referesc per exemple a la

línia Palma-Montuïri, de la qual també es reben moltes queixes

dels usuaris per aquest fet.

Per això, pensa el Govern de les Illes Balears augmentar les

freqüències d’aquelles línies d’autobús del TIB que van

sobresaturades i obliguen que els passatgers hagin de quedar

sense poder pujar als autobusos?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, presidenta. (...) palabras gracias al conseller Boned

y sumarnos a esa pronta recuperación. 

La conselleria, como ya se señaló el sábado, incrementó las

frecuencias de las lineas TIB, era un compromiso a analizar,

después de adaptar las distintas medidas de seguridad que

además había sido interpelado y preguntado por usted mismo

en esta cámara, sobre si iban sentados o iban de pie. Se decidió

suprimir la posibilidad de que se fuese de pie, fue una decisión

de este gobierno por seguridad, frente a lo que venía

sucediendo en la etapa anterior y se comenzó a trabajar en los

análisis de las lineas de bus para analizar aquellas que

necesitasen un refuerzo. 

Se han analizado, se han establecido las reuniones con las

distintas empresas concesionarias oportunas, se está haciendo

un calendario con las distintas empresas concesionarias y ya el

viernes, el director general de Transportes, llegó al compromiso

con la concesionaria para que la conselleria incrementase y por

tanto, la concesionaria incrementase el servicio en esas lineas

señaladas, Palma-Valldemossa, Deià-Sóller, Palma-Sóller, con

un doble objetivo, incrementar las frecuencias, por tanto,

mejorar el servicio y evitar esa sobreocupación, porque la

finalidad de la conselleria, la finalidad de este gobierno es

mejorar el servicio público de transporte en el que creemos. Así

desde mediados, aproximadamente este mes de abril, se

informará oportunamente, se incrementará por tanto, la flota

con nuevos autobuses, ya hablado con las empresas

concesionarias, se aumentará la frecuencia y se reducirá la

espera a 30 minutos, cuando antes la frecuencia era de una

hora.

Por tanto, era una exigencia ya existente, era una exigencia

que se mantenía de épocas anteriores, que sucedía con el

anterior gobierno, donde ya se exigía mejorar las frecuencias,

mejorar el transporte público. El Govern cree en los servicios

públicos, a diferencia de lo que sucedía en la etapa anterior,

donde los servicios públicos fueron prácticamente

desmantelados en todas las consellerias donde gobernaba el

Partido Popular, que eran todas, y por tanto, nosotros lo que

estamos haciendo ya es mejorar esos servicios públicos. Es un

gobierno que cree en el servicio público, que cree en la mejora

de la calidad del servicio, para eso aumentará las frecuencias,

reducirá la espera. Está trabajando en un desarrollo más

pormenorizado, analizando las otras rutas en las que puede

haber problemas, como las que puedo haber señalado, para

trabajar directamente con la concesionaria, prohibir que se vaya

de pie y mejorar el servicio, aumentando las frecuencias,

aumentando las lineas para que todo el mundo pueda ir desde

luego sentado y además tenga unas frecuencias menores para

poder desplazarse como el servicio público que queremos

ofrecer.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva

resposta i sí realment s’ha d’apostar més pel transport públic

aquí a les Illes Balears, perquè hi ha la sensació que la direcció

general en el temps que portam de legislatura, realment no està

per la labor. I aquests casos, com els que li he comentat abans,

ho demostren. I vostè també com a conseller de Treball sap bé

els temes de seguretat i resulta que es posin tantes mesures avui

dia als cotxes, amb cinturons, cadiretes homologades per als

nens, etc., i en canvi, en els autobusos pareix que la seguretat

no és tan important, la qual cosa em sembla que a dia d’avui és

un error molt greu.

Apostem per la seguretat i apostem pel transport públic i la

ciutadania vos ho agrairà. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Compartimos el criterio, compartimos su opinión acerca de

la mejora del servicio público. La Dirección General de

Transportes sí que ya ha hecho un trabajo pormenorizado,

porque lo que ha hecho ya es suprimir esa posibilidad. Por

tanto, todas las medidas adoptadas van a mejorar la seguridad

de nuestro transporte público, mejoraremos también las

frecuencias y garantizaremos el servicio público para toda la

ciudadanía, que creo que es un objetivo compartido...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.5) Pregunta RGE núm. 5263/16, presentada per l'Hble.

Diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relativa a transport públic.

Cinquena pregunta, RGE núm. 5263/16, relativa a transport

públic, 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:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats i

diputades, treballadors de la cambra i resta de públic present.

Els estudiants universitaris que estan empadronats a la ciutat de

Palma tenen descomptes per anar en transport públic des de les

seves cases cap a la Universitat, gràcies a un conveni signat

entre l’Ajuntament de Palma i la conselleria. La resta

d’estudiants universitaris que no estiguin empadronats a Palma,

han de pagar el mateix que la resta de ciutadans i ciutadanes i

això repercuteix en la seva economia i en les seves famílies.

Encara és més greu i més gran aquesta despesa quan els

estudiants es desplacen des de Menorca, Eivissa i Formentera
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per estudiar una carrera universitària. L’esforç que han de fer

les famílies és més gran.

Des de Podem defensem un equilibri social just i la igualtat

d’oportunitats. Sembla que a les Illes Balears existeixen

ciutadans de primera i de segona, fins i tot de tercera. Li

demanem, Sr. Conseller, -no sé qui respondrà- quines mesures

pensa posar en marxa el Govern de les Illes Balears per

bonificar als estudiants el transport públic, sigui quin sigui el

seu lloc d’empadronament? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sra. Presidenta. El Govern es consciente de la

problemática existente para los estudiantes de todas las islas,

incluida la isla de Mallorca, ya que usted a lo que hace

referencia es a un convenio de Palma con la UIB, no con el

Govern, sino un convenio que existe entre Palma y la UIB. Un

convenio que además ya se está trabajando en su ampliación,

se está trabajando con todas las administraciones, la Dirección

General de Transportes está trabajando con todas las

administraciones porque el objetivo es que, efectivamente,

tengan un mismo trato los estudiantes, provengan de donde

provengan, como no puede ser de otra forma.

El Ayuntamiento de Palma ya tiene convenios con 26

ayuntamientos y consells para aplicar reducciones sin ningún

tipo de distinción de empadronamiento y se está trabajando

conjuntamente con el Ayuntamiento de Palma para ampliar

esos convenios a prácticamente todos los ayuntamientos de

nuestras islas. Ya se está negociando directamente con distintos

ayuntamientos, bastantes de ellos además en la isla de

Menorca. La UIB tiene también acuerdos al respecto y por

tanto, permitirá que automáticamente se beneficien los

estudiantes universitarios.

El Govern, a través de la linea TIB y la linea metro, tiene un

convenio para que todos los menores de 26 años, como sabe,

tienen reducciones del 50% a través de la tarjeta intermodal. Y

lo que está haciendo la Dirección General de Transportes, lo

que está haciendo el Govern, es mejorar el sistema tarifario, se

quiere ir hacía un sistema tarifario unificado, mejorar la

integración de la red de transporte para bonos y para

descuentos, homogeneizar el sistema informático, eso es un

trabajo que ya se está realizando con los consells de Menorca

e Ibiza, ya se ha puesto en disposición el sistema informático

que tiene TIB, a disposición de los consells de Menorca e

Ibiza, para tener un sistema de gestión informatizada común y

ya se ha puesto en marcha y por tanto, ya se está trabajando en

esa linea. Y, por tanto, para el Govern lo importante ahora es

hacer una apuesta por un servicio global, integral y público,

que permita evitar que ningún estudiante cuando venga aquí

tenga que pagar. Para eso estamos trabajando, estamos

trabajando todas las administraciones, se están acelerando los

convenios entre los ayuntamientos para que se puedan

beneficiar y en esa linea seguiremos trabajando a lo largo de la

legislatura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies per la seva resposta, Sr. Conseller. Sí que és cert

que el conveni és entre la UIB i l’Ajuntament de Palma. El

tema és que des de la conselleria, o des de la Direcció General

de Transport, haurien de veure la manera que sigui més simple

per als ajuntaments arribar a aquest conveni, perquè de vegades

és més complicat que hi hagi un conveni amb l’Ajuntament de

Palma, que si des de la conselleria o Direcció General de

Transports, es podria facilitar aquest tipus de conveni i bé, que

sigui més fàcil per als ajuntaments i que sigui global per a totes

les illes. I no anar cada ajuntament, un per un, a signar un

conveni. Açò ho fa més complicat.

I bé i açò segurament repercutirà que la gent agafi més el

transport públic i no els vehicles privats i (...), podem aprofitar

i tenir una ciutat més sostenible aquí a Palma. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Se está trabajando en esa linea. También, como usted sabe,

las competencias en la EMT son del Ayuntamiento de Palma,

además los que estamos aquí todos formamos parte del

Gobierno y, por tanto, se está buscando desde la Dirección

General de Transportes, colaborar en esa mejora de la

coordinación, de los instrumentos para la firma de los

convenios con los distintos ayuntamientos. Ya se está

trabajando y próximamente se firmarán con ayuntamientos,

entre otros, de la isla de Menorca, como ya nos consta que está

realizando el propio ayuntamiento, coordinando también con la

Dirección General de Transportes, que está llevando ese

trabajo de homogeneización, de unificación de criterios, de

unificación tarifaria para que a lo largo de la legislatura los

estudiantes, provengan de donde provengan, tengan el mismo

trato.

Es una linea que estamos impulsando...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.6) Pregunta RGE núm. 5265/16, presentada per l'Hble.

Diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a deute de les acadèmies de formació

privades.

Sisena pregunta, RGE núm. 5265/16, relativa a deute de les

acadèmies de formació privades, que formula la diputada Sra.

Maria Antònia Sureda i Martí del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula la Sra.

Maria Antònia Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

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

bon dia a tots. Hi ha hagut dues preguntes en el ple, una

interpelAlació i una moció que parlaven sobre el deute de les

acadèmies de formació privada. No ens ha quedat clar com està

el tema del pagament i ens agradaria saber quina part de deute

d’aquestes acadèmies de formació s’ha començat a pagar. I si

és així, també el calendari si ens ho pot dir de com es pagarà la

resta del deute.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, presidenta. Efectivamente, ha habido preguntas

parlamentarias e interpelaciones, referido más a cómo iban a

gestionar o se iban a impartir, que a la deuda existente, la

interpelación fue sobre esa materia.

Los datos que le relataré corresponden a las convocatorias

de desocupados, que es la deuda que se ha señalado y que

señalan las academias privadas, que corresponden a

convocatorias donde se incluyen academias privadas, entidades

sociales, públicas y privadas, también entidades locales. Le

señalaré exactamente la situación en que nos hemos

encontrado. En julio de 2015, las convocatorias 2010, 2011,

2012, 2013, el bienio 2013-2015 no se había liquidado. El

Partido Popular no había liquidado las convocatorias de esos

ejercicios. La cantidad pendiente a liquidar ascendía a

11.889.126. Digo liquidar la deuda, porque como sabe, cuando

se liquida el expediente, no se sabe si la deuda será del 100%,

o si puede haber expedientes de reintegro, o simplemente se ha

renunciado a realizar alguna de las acciones. Y además son

11,8 millones, no es la totalidad, porque había adelantos por

bestreta cuando se iniciaron los cursos. Por tanto, ya había

cursos que habían sido pagados por la distinta bestreta.

El SOIB estableció un calendario, un acuerdo con las

distintas academias para que a lo largo del 2016 resolviésemos

y liquidásemos todas las convocatorias pendientes, para en este

año estar liquidadas y estar abonadas. Ese es el calendario

pactado y le comentaré cómo lo tenemos en la actualidad.

Durante el cuarto trimestre de 2015 el SOIB resolvió la

convocatoria 2012-2013, por lo que se redujo la cantidad

adeudada en 2.648.632 euros. Durante el primer trimestre de

2016 se ha resuelto la práctica totalidad de la 2010-2011, que

ascendía a 3.870.000 y ahora únicamente quedan 32.555 euros.

A fecha de 4 de marzo de este año, la convocatoria 2011-2012,

lo cual ya permitió que el importe se redujera en otro

1.266.000. Así pues, de los 11,8 millones pendientes en julio

de 2015 que dejó el Partido Popular pendientes de liquidar,

ahora actualmente sólo quedan 4.014.000, de esos 32.000

pendientes, 1.200.000 de la 2011-2012 y 2.856.000 de la 13-

2015.

Por tanto, estamos cumpliendo los plazos de liquidación, ya

se están dando las órdenes para comenzar a pagar los

expedientes liquidatorios pertinentes. A lo largo de 2016 estará

subsanado, porque estamos cumpliendo con el calendario

pactado con las academias. Y además a lo largo de este mes ya

ha pasado el control del SOIB, se publicará la convocatoria por

más de 2,8 millones de euros de desocupados, cuando además

el compromiso en este Parlamento era que superase el millón

de euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula... No vol fer ús de la paraula.

I.7) Pregunta RGE núm. 5252/16, presentada per l'Hble.

Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a projecte de llei de

modificació de la Compilació de dret civil de les Illes

Balears.

Setena pregunta, RGE núm. 5252/16, relativa a projecte de

llei de modificació de la Compilació de dret civil de les Illes

Balears, que formula el diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas

del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Antoni

Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

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

La Compilació de dret civil de les Illes Balears, en els seus

articles 53 i 84, preveu que la successió intestada, és a dir, el

cas que una persona es mori sense testament i sense hereus, es

regeixi per allò que disposa el Codi Civil. Fins dia 23 de juliol

de 2015, el Codi Civil establia que en els casos de successió

intestada, qui heretava era l’Estat, però que aquest havia de

destinar una tercera part de l’herència a institucions socials del

municipi del difunt i una altra tercera part a institucions socials

de la província, en el nostre cas de la comunitat autònoma de

Balears.

Tenint en compte que Balears té competències en matèria

de dret civil, el lògic seria modificar aquests articles 53 i 84 de

la Compilació de dret civil, a fi que qui heretés no sigui l’Estat,

sinó que sigui la comunitat autònoma. En aquesta mateixa línia

la Comissió assessora de dret civil, va presentar al conseller

Marc Pons un avantprojecte de llei, precisament per modificar

aquests articles, a fi i efecte que en els casos de successió

intestada, qui heretés fos la CAIB, amb un repartiment

posterior de l’herència d’una tercera part al municipi del difunt

i una tercera part per a l’illa respectiva.

Han passat nou mesos de legislatura i la pregunta que ens

feim és per què no s’ha aprovat encara el projecte de llei que

modifica els articles de la Compilació de dret civil de les Illes

Balears de la successió intestada?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Marc Pons. 
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Si açò és així com vostè

diu, Sr. Camps, que efectivament ho és, jo li he de demanar per

quin motiu la passada legislatura vostès van decidir no atendre

les peticions que els van venir de la Comissió assessora del dret

civil, on els van plantejar precisament la realització d’aquesta

modificació.

Jo li he de demanar també a vostè, per quin motiu vostè va

votar en contra d’una proposició no de llei del Grup Socialista,

on es demanava al Govern que impulsés una iniciativa

legislativa per fer possible la modificació de la Compilació del

dret civil. I també li hauria de demanar per quin motiu vostè va

votar en contra d’una iniciativa legislativa que feia possible la

modificació precisament del dret civil, amb la finalitat de fer

possible aquest canvi.

En qualsevol cas, i vostè també té aquesta informació, ha de

saber que hem recollit tota la petició de la Comissió

d’assessorament de dret civil, que aquesta petició ja s’ha

convertit en un avantprojecte de llei, que aquest avantprojecte

de llei en aquests moments s’està tramitant i que, per tant, hem

fet allò que vostès no van fer, fer cas a la comissió assessora,

recollir els seus suggeriments, convertir-les en un projecte de

llei i tramitar-ho en aquests moments. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pons, vostè sabrà que hi ha un

canvi substancial respecte de l’anterior legislatura i en aquesta

legislatura, vostè sabrà que la disposició final primera de la Llei

15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària, va

modificar el Codi Civil i, per tant, des de dia 23 de juliol, quan

vostè ja governava, la situació era diferent de l’anterior

legislatura. Per què? Perquè ara l’únic que hereta és l’Estat,

l’Estat no té obligació de transferir una tercera part al municipi

i una tercera part a la província, tot queda a l’Estat. Per tant,

des de dia 23 de juliol, totes les herències de gent que mor

sense herència feta i sense hereus, en aquests casos tot va a

l’Estat, tot queda a l’Estat, no arriba res a la comunitat ni arriba

res al municipi.

Vostè té damunt la taula un avantprojecte, efectivament, el

tramiti. Passa el temps, el temps passa, el temps corre, duem

vuit mesos en què passa aquesta situació, duem vuit mesos en

què tots els doblers cauen a la comunitat autònoma. Sr. Pons,

burini, faci cosa, duem vuit mesos en què els doblers queden a

l’Estat.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Som l’única comunitat

autònoma de tota Espanya amb Dret Civil propi que resulta que

no ha resolt aquesta qüestió, no ara, la legislatura passada i

l’anterior, som els únics. Sap per què? Perquè vostès, de

manera deliberada no van voler fer-ho, perquè creien i creuen

en aquesta concepció de l’Estat tan centralista que fa

impossible escoltar qualsevol modificació que suposàs donar

més autonomia al Govern de les Illes Balears i, en aquest cas,

poder-se quedar amb aquelles successions intestades.

Açò ha canviat, els que creiem en un altre model d’Estat

fem cas a aquells suggeriments que ens arriben, els recollim,

tenim un avantprojecte, que vostè ja ho sap, i que, a més a més,

es tramita, per tant fem la feina com toca.

Encara li diré més, hem rebut algunes peticions, ens han fet

algunes reflexions molt interessants les quals ens permeten

encara aprofundir molt més sobre aquestes qüestions i fer

passes cap endavant. I és el que fem en aquests moments i ho

volem fer bé, no tenim frissors, l’important és que surti una

bona llei, i com que volem que hi hagi una bona llei hem

escoltat tothom, la modificam a més a més en la seva tramitació

i veuran vostès com tindrem allò que vostès van negar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 5255/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a gestió conjunta de l’hotel

i el Palau de Congressos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 5255/16, relativa a gestió

conjunta de l’hotel i el Palau de Congressos, que formula el

diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresidente, diez meses

después de ustedes haber llegado al Gobierno, dos gerentes

después en el Palacio de Congresos y dos informes externos

después, que nos han costado 50.000 euros y que han ratificado

lo que ustedes ya previamente tenían decidido, nos

encontramos en una situación que tiene su parte buena y su

parte mala: la parta buena, y quiero felicitarle, no tengo ningún

problema en hacerlo, las obras del Palacio de Congresos están

terminadas, y eso es positivo; la parte negativa es que ese

Palacio de Congresos se encuentra en estos momentos sin

gestor, se encuentra en estos momentos sin pliegos de

condiciones, se encuentra en estos momentos sin ingresos, se

encuentra en estos momentos, dicho por la presidenta de la

Sociedad Palacio de Congresos, con unos costes diarios de

1.000 euros, 365.000 euros anuales por tenerlo cerrado, y

además, con el no poder contar con los ingresos del primer año

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605255


1788 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 32 / 5 d'abril de 2016 

 

del concurso que se había resuelto, por valor de 1.750.000

euros.

Ahora quieren reducir la concesión, parece, según

declaraciones, también, de la propia presidenta de la Sociedad

Palacio de Congresos, dejarla en menos de quince años, de

hecho se ha estado hablando entre diez y doce años, y, puesto

que nadie ha hablado de modificar la inversión inicial que tiene

que hacer el concesionario o el gestor de ese Palacio de

Congresos, que asciende a 10 millones de euros, lo que se

traduce es una consecuencia clara: si la inversión no se reduce

y el plazo de concesión sí se reduce, es evidente que el canon

anual que va a recibir la administración va a ser inferior al

1.750.000 euros.

Nos gustaría saber con qué objetivo se piensa renunciar a

ese 1.750.000 euros. Nos preguntamos si, de ser cierta esta

afirmación, y por eso lo preguntamos, si es seguro que de

verdad su gobierno quiere que esta infraestructura del Palacio

de Congresos la gestione de manera privada una empresa

especializada, como así lo ha declarado el alcalde de Palma y

la presidenta, la Sra. Adrover, de la Sociedad Palacio de

Congresos, o, si bien, como usted mismo quería en la primera

comparecencia que tuvo al mes y medio de estar al frente de la

conselleria o como sus socios de Podemos, lo que quieren es

tener la excusa perfecta para, no teniendo un adjudicatario,

poder gestionarla ustedes directamente.

Miren, nosotros pensamos que ustedes no creen en el

Palacio de Congresos y además no saben gestionarlo, lo cual es

un cóctel letal. Por tanto, nos gustaría saber si es cierta esta

afirmación.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident, Sr. Biel Barceló.

E L SR . V IC EP R ES ID E N T  I  C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Gijón, el Palau de

Congressos, pel que fa a la concessió i a la gestió, està prou

millor de com el trobàrem quan vostès el varen deixar, prou

millor, com a mínim ara les obres estan acabades. Hi ha un plec

de condicions en marxa i li vull recordar que vostès en quatre

anys no només no varen ser capaços d’acabar les obres, sinó

que tampoc no varen ser capaços de trobar un gestor, algú que

dugués la concessió, varen ser incapaços, després de tres

concursos fallits, per tant no retregui aquesta qüestió, Sr. Gijón.

Miri, com sap, s’han donat els plecs de condicions a una

empresa, a una assessoria, a una empresa externa, aquesta

assessoria és la que fa en aquests moments el treball tècnic,

supervisada pels Serveis Econòmics i Jurídic de l’Ajuntament

de Palma i per l’Advocacia de la comunitat autònoma, una

feina conjunta entre el Govern i l’Ajuntament de Palma.

Aquesta empresa serà, després d’aquests estudis, la que ens dirà

les distintes opcions que hi ha i en un més esperam tenir, en

menys d’un mes esperam tenir aquests plecs de condicions per

tal de poder fer el concurs aquest estiu i que, efectivament, hi

hagi una concessió.

Jo vaig manifestar des del primer que s’estudiarà la millor

de les dues possibilitats, com diu vostè, la gestió pública o la

gestió indirecta externa, mai no em vaig manifestar a favor de

cap de les dues, sempre vaig dir la que jurídicament i

econòmicament sigui millor. Evidentment, en aquests moment

hi ha ja presa una decisió, que és gestió externa indirecta. I com

li dic, és la previsió que hi hagi aquest concurs.

Quins seran els terminis, quines seran les condicions? Això

ens ho dirà l’assessoria externa, després d’un estudi, i

evidentment que hi haurà una decisió política per part de

l’ajuntament i per part del Govern per a les qüestions concretes

sobre la gestió del Palau de Congressos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresidente, ustedes no se

han encontrado una situación mejor de la que nos encontramos

nosotros, le recuerdo que las obras estaban paradas cuando

nosotros llegamos, después de un pacto de gobierno. En

cualquier caso, esperaremos a que salgan esos pliegos y ver si,

efectivamente, tienen voluntad de que sea una empresa

especializada que la gestione.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Barceló.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Miri, Sr. Gijón, n’hem discutit moltes vegades, la seva

gestió durant aquells quatre anys del Palau de Congressos va

ser nefasta, varen tenir dos anys paralitzades les obres, això ens

ha creat un problema molt important ara amb l’empresa

concessionària Acciona, que encara ens trobam en litigi. A

pesar de tota aquesta qüestió, com dic, les obres estan

recepcionades, les obres estan recepcionades, cosa que vostès

no varen ser capaços que s’acabassin i que es recepcionassin,

amb molt retard, amb molt retard quant a la previsió inicial,

evidentment.

I jo sempre he manifestat el mateix, aquest Palau de

Congressos ha estat caríssim per als ciutadans i ciutadanes

d’aquesta terra, caríssim, 120 milions d’euros més els solars,

caríssim. Ara, el que hem de procurar és treure-li el màxim de

rèdit, i evidentment aquest serà el nostre objectiu i per això fem

feina.

Ara, vostès no varen ser capaços de fer una gestió, vostès

que sempre diuen que són els campions de la gestió, varen fer

una gestió nefasta del Palau de Congressos, Sr. Gijón.
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(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 5261/16, presentada per

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

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a concessionària

del menjador de Can Misses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 5261/16, relativa a

concessionària del menjador de Can Misses, 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. Sra. Consellera, las noticias que

salen en Ibiza respecto al cuidado de nuestros familiares las

consideramos muy graves y preocupantes. Leemos que en la

residencia de mayores de Sa Serra, tiene que intervenir la

Fiscalía porque no atienden con el debido... o con diligencia a

nuestros mayores. Sabemos que no es responsabilidad suya y

ni siquiera de la Conselleria de Servicios Sociales, puesto que

le viene dado de una política de privatizaciones del PP que,

además, se demuestra, puesto que el PP no hace pregunta a la

consellera respecto a esta cuestión, cuando es una cuestión muy

grave.

Lo que sí es responsabilidad suya es también otro tipo de

privatizaciones que se ha llevado a cabo en la sanidad pública,

porque esta vez no es responsabilidad del PP, sino de otro

gobierno. Y esa privatización y esa carencia de servicios se

demuestra primero por la denuncia que realizan los

trabajadores respecto a las quejas de la poca calidad que hay en

la comida, de que trabajan en un espacio no acondicionado

como cocina, como debería ser, y todo esto viene derivado de

que hay poco personal.

Esa consecuencia de la mala calidad también, que los

usuarios se quejen de la comida, viene reflejada en el caso del

chicle espontáneo que aparece en la sopa de un usuario que ya

está comiendo una comida mala, de mal sabor, y que, además,

está refrendado por otro tipo de..., por otras personas que están

ingresadas en el hospital.

Por lo tanto, es un servicio privatizado, que no da la calidad

necesaria a los usuarios y usuarias de ese hospital y, por lo

tanto, le preguntamos a ver si se ha planteado rescindir el

contrato, rescatar la parte del contrato de comedor dentro de la

concesionaria del Hospital Can Misses.

Gracias.

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. Miri, el que és

una realitat és que el model de concessió administrativa ha

permès, en temps de crisi, construir dos hospitals d’una manera

molt ràpida. Personalment, li diré que tampoc no m’agrada

perdre la gestió dels serveis no sanitaris, no m’agrada gens,

però és el model que tenim, és un hospital construït i

funcionant. Per tant, la resposta concreta a la seva pregunta que

em formula és: no hem pensat rescindir la concessió del servei

de menjador de l’hospital de Can Misses, per l’elevat cost que

suposaria aquesta operació, ho fa pràcticament inviable fins i

tot pensar-ho.

Aspecte econòmic molt important perquè es tractaria d’una

rescissió unilateral la qual donaria peu a unes indemnitzacions

no assumibles en aquests moments per aquesta comunitat

autònoma. El que sí li puc dir és que el nostre interès és que el

servei i, en aquest cas, la cuina funcioni el millor possible, hem

de recordar que elaboren mil menús, més de mil menús diaris,

que multiplicat per nombre de dies són molts; que està previst

un seguiment estricte, fins i tot amb penalitzacions si hi ha

incompliments per part de l’empresa concessionària.

I pel que fa al Servei de Salut de les Illes Balears, la seva

feina és supervisar aquesta concessionària que presti els serveis

d’una manera correcta. Aquestes inspeccions, aquesta

supervisió es fa mitjançant aportacions dels treballadors,

efectivament, i inspeccions pròpies, les quals generen

expedients i, en cas necessari, doncs penalitzacions

econòmiques. I aquest és el sistema que seguim.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien, Sra. Consellera, nos entristece, la verdad, que haya

conformismo respecto a que el servicio tenga que ser

externalizado y que la privatización de los servicios no clínicos

de la sanidad continúe y sea un conformismo del Gobierno el

que diga que no se puede, cuando en realidad sí se pueden

hacer las cosas, sobre todo cuando la empresa concesionaria

está faltando a la calidad que se merecen los usuarios.

Entonces, sí se podría rescatar ese contrato, lo que hace falta es

la voluntad política de hacerlo; pueden hacer mil menús, pero

si esos mil menús no tienen la calidad necesaria que se merecen

los ingresados en el hospital, pues esa empresa no sirve para

dar ese servicio al hospital.

Por lo tanto, yo creo que hay ahí un deber de vigilancia por

parte de la administración que es necesario.

Igual que la responsabilidad de atender de forma efectiva y

eficiente a las embarazadas que solicitan un servicio en un

ambulatorio...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Morrás, el seu temps s’ha exhaurit.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... mediante una ambulancia y tiene que ser un particular...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, el servei de

restauració és només un dels serveis concessionals, un dels

serveis que es troba inclòs en aquest contracte, podríem parlar

de bugaderia, neteja, seguretat, manteniment de les

instalAlacions, gestió dels residus, arxius, aparcament,

jardineria, només per citar uns quants serveis, i que estan

adjudicats a la concessionària. Per tant, la rescissió només d’un

servei resulta inviable, resulta inviable perquè afectaria la resta

del contracte.

Però, com li he dit abans, la nostra feina és supervisar i no

resignar-nos, perquè el que està clar és que volem donar la

màxima qualitat, a més d’assegurar-nos que el sistema funcioni

correctament. L’any passat es varen aplicar penalitzacions per

valor de 735.000 euros a Can Misses. Quan comença un

hospital, quan comença a arrencar un hospital és normal,

l’experiència ens demostra que cada vegada hi ha menys

reclamacions, i esperam que és el que pugui passar per donar

aquesta qualitat que es mereixen els ciutadans de les Illes.

Gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 5251/16, presentada per

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

Parlamentari Popular, relativa a retallada del temps

d’estada gratuïta a l’aparcament de Son Espases.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 5251/16, relativa a retallada

del temps d’estada gratuïta a l’aparcament de Son Espases, que

formula el diputat Sr. Vicenç Serra i Ferrer, del Grup

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

EL SR. SERRA I FERRER:

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

Consellera, el passat dia 2 de desembre, en roda de premsa

vostè va anunciar una disminució de la tarifa d’aparcament de

Son Espases un 24%, no així a Can Misses, de manera que

d’1,60 euros passaven a 1,22 euros. Però no va informar d’un

retall del 33% del temps d’estada gratuït, de tal manera que la

gratuïtat es va rebaixar de 30 a 20 minuts.

Va haver de ser l’Associació de Defensa dels Consumidors

i Usuaris qui va denunciar aquesta situació. Per això, Sra.

Consellera, per què no va informar del retall del 33% del temps

d’estada gratuït a l’aparcament de Son Espases?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Com sap vostè, la gestió de

l’aparcament de Son Espases correspon a la concessionària de

l’hospital i la reducció del temps d’estada gratuïta, de 30 a 20

minuts, va ser conseqüència d’una actuació errònia de

l’empresa concessionària. Quan vàrem tenir coneixement

d’aquesta situació, es varen retornar automàticament a la

situació anterior els 30 minuts.

El Servei de Salut el que havia de fer ho va fer, supervisar

i canviar la situació. Fruit d’aquesta avaluació es va considerar

que es tractava o es podia tractar d’un incompliment greu per

part de la concessionària i es va obrir una investigació que pot

donar lloc a un expedient sancionador. En aquest moment

s’està en fase de recaptació de dades; interessa especialment el

nombre d’usuaris afectats, que serà una dada fonamental per

establir la penalització que s’haurà d’aplicar a la

concessionària.

El plec de condicions de la concessió és molt clar:

considera incompliment greu no informar l’administració per

escrit i amb antelació de les modificacions que s’introdueixen

en el servei, i això és el que va passar. Evidentment, es va

produir una modificació del servei i l’administració no va rebre

informació d’aquests canvis.

La situació es va corregir a instàncies del Servei de Salut i

l’usuari de l’hospital torna tenir en aquests moments i a partir

d’aquell moment els 30 primers minuts d’aparcament gratuïts.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, les condicions del

pàrquing de Son Espases i de Can Misses és un copagament i

això va ser una retallada, Sra. Consellera, i si no és una

retallada és una badada. L’empresa concessionària del pàrquing

de Son Espases acumula diferents penalitzacions per

incompliment del contracte d’explotació, la darrera coneguda,

per cobrar de més per la utilització del pàrquing soterrani de

l’hospital.

No pot passar que aquestes infraccions no siguin detectades

per l’administració, que és la que ha de vetllar pel compliment

de les condicions d’utilització d’unes infraestructures

públiques. No pot passar que sigui una associació d’usuaris qui

detecti el problema i que passin tres mesos fins que es reverteix

la situació, amb intervenció i tot de la Defensora del Poble.
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Vostès varen optar, Sr. Aitor, vostès optar per un model de

gestió de copagament i de privatització, d’un model

concessional pel qual pagarem durant molts anys

infraestructures sanitàries, i varen acceptar uns preus abusius

per la utilització de l’aparcament de Son Espases i sobretot de

Can Misses, i ho varen deixar tot fermat i ben fermat, però si no

poden aconseguir l’eliminació d’aquest copagament el menys

que se’ls pot demanar és que facin acomplir dia a dia el que

varen firmar amb la seva concessionària.

Privatització i copagament tenen les seves arrels en la

política socialista de Felipe González. Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, és cert que quan es va

produir la situació, doncs va durar fins que se’n va tenir

coneixement. Després de rebaixar les tarifes de l’aparcament un

24%, que vostès no varen ser capaços de fer en cap moment

durant quatre anys, una rebaixa que vàrem negociar amb la

concessionària i, com vostè molt bé ha dit, es va informar l’any

passat.

Com sap, no ens agrada que existeixi aquest pagament per

part dels usuaris, però les condicions que regulen la concessió

són les que es varen trobar en el seu moment i les que hi havia

en arribar el Govern.

Hem aconseguit una rebaixa, els ciutadans paguen un 24%

menys. No és suficient, una vegada més no és suficient, però és

una passa. I vull pensar que no intenta dir-nos que la retallada

de temps la coneixíem, perquè seria prou miserable; sap vostè

perfectament, que un objectiu d’aquesta legislatura és

aconseguir que aquest aparcament sigui gratuït per als usuaris.

Gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 5400/16, presentada per

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

Parlamentari Mixt, relativa a dimissió de la consellera

Esperança Camps.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 5400/16, presentada en

substitució de la RGE 5259/16, relativa a dimissió de la

consellera Esperança Camps, que formula el diputat Sr. Xavier

Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el

Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

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

del Govern, divendres passat el seu govern va patir la primera

baixa. Feia tot just nou mesos -encara no- que aquest govern

existia, tot un rècord si ho comparam amb la primera baixa de

la legislatura anterior. 

Per descomptat la dimissió d’un conseller és una cosa a la

qual qualsevol govern està exposat; el que ja no resulta tan

habitual és que el conseller, la consellera en aquest cas,

atribueixi la seva dimissió a la falta del lleialtat del seu equip,

o del que hauria d’haver estat el seu equip, ja que

manifestament no ho va ser en cap moment. Convendrà amb

mi, Sra. Presidenta, que això revela una certa falta de cohesió.

Ahir la diputada Busquets, parlant en nom de MÉS, no sé si

només per Mallorca o també per més illes, deia que el Govern

està molt cohesionat i que hi ha un feeling. Supòs que devia

parlar del que queda de govern, no del que hi havia fa una

setmana. 

El cas és que la consellera Camps ha dimitit en un temps

rècord i en unes condicions francament insòlites, i a mi

m’agradaria saber, Sra. Armengol, què pensa fer en endavant

perquè no li torni a passar una cosa pareguda. 

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. Pericay, per la seva

pregunta i pel seu to. Evidentment no és una situació desitjable

per al Govern la dimissió de la Sra. Camps, i vull començar per

aquí, i vull començar per agrair la feina feta a una dona que ha

cregut intensament en aquest canvi polític que es produïa a la

nostra comunitat autònoma i que ha volgut participar

activament en una forma de fer política i en unes noves

polítiques, necessàries per a aquesta comunitat autònoma. Ella

va exposar els seus motius de la dimissió després d’haver parlat

divendres al matí amb mi llargament, i per tant d’haver pres

aquesta decisió que jo vaig acceptar de forma clara i

contundent.

A partir d’aquí, Sr. Pericay, el que fa aquest govern, que des

del minut u té encomanada una nova forma de fer política en

aquestes illes, és, des del diàleg, des de l’acord i des de la

confiança, que són tres eixos que guien la meva forma de

governar, és parlar amb les diferents formacions polítiques per

trobar la millor persona per donar aquest impuls necessari a les

polítiques de transparència, de cultura i d’esports, que

segueixen essent prioritat absoluta del Govern que tenc l’honor

de presidir. 

Ara, li vull fer una apreciació: durant aquests nous mesos

s’ha fet una feina intensa des de la Conselleria de

Transparència, Participació i Cultura, des de la consellera i tot

el seu equip, i les demostracions són clares amb les noves

polítiques que s’han impulsat a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, vostè

m’ha donat unes explicacions que no tenen gran cosa a veure

amb el que li he preguntat. La realitat és que aquest govern el

s’han dividit, i és ver, en parcelAles, com si fos una

urbanització, i aquesta tocava als seus socis de MÉS per

Menorca. Aquests li varen imposar un nom i, a aquest nom, li

varen imposar un equip. El resultat ha estat una gestió,

convendrà amb mi, erràtica i bastant poc substancial, a pesar

del que acabi de dir.

Aquest govern, li agradi o no, és un govern de quotes;

d’aquí ve la seva falta de cohesió. Ara ha estat la consellera

Camps, demà pot ser qualsevol altre. Les quotes, a més, tenen

l’efecte pervers de forçar la realitat; l’existència d’aquesta

conselleria -vostè ho sap- no obeïa a cap imperatiu, a cap

imperatiu que no fos que MÉS per Menorca volia el seu

raconet, identificador, a més, un raconet en cultura i política

lingüística, entre altres coses. 

Miri, Sra. Armengol, faci’m cas: elimini aquesta

conselleria, no li durà més que problemes; reparteixi les seves

competències entre Educació i Presidència, on té consellers de

la seva confiança. Si les hagués adscrit des del primer dia a

aquestes conselleries tot això s’hauria estalviat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pericay. Miri, no ha

entès res. Vivim un nou moment polític...

(Algunes rialles)

...vivim un nou moment polític, un moment polític en què hem

de retre comptes constantment als ciutadans i a les ciutadanes

d’aquesta comunitat autònoma. Vostès, que ara volen fer una

aliança a nivell estatal, crec que haurien d’aprendre com és la

pluralitat i l’acord polític necessari...

(Remor de veus)

...per tirar endavant una institució.

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

I li diré: de cap manera, de cap manera -Sr. Pericay, no

havia anat mai tan equivocat- aquesta conselleria no és fruit

d’un repartiment entre partits; aquesta conselleria és fruit d’una

voluntat inequívoca dels partits que donam suport als acords

pel canvi d’un treball positiu en temes de cultura, en temes de

transparència, en temes d’esports, en temes d’una radiotelevisió

pública plural i independent, que és el que s’havia trepitjat des

del govern anterior. Sr. Pericay, no li ho permetré perquè no és

cert. 

S’ha avançat moltíssim durant aquests nou mesos en

qüestions bàsiques. Tenim per primera vegada en la història un

director de radiotelevisió pública independent, periodista

independent, i una televisió al servei dels ciutadans i no del

poder que governa. S’ha tornat la cultura allà on li pertocava;

el Consell Social de la llengua catalana ja és una realitat; les

Illes Balears tornen estar a l’Institut Ramon Llull; es fa política

esportiva d’acord amb les federacions esportives. En definitiva,

la trepitjada de la cultura, de la participació i de la

transparència de la passada legislatura, gràcies a Déu ha passat

a la història.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.12) Pregunta RGE núm. 5258/16, presentada per

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

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a plans d'ordenació de recursos

naturals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE 5258/16, relativa...

(Continua la remor de veus)

... -per favor, silenci!-... a plans d’ordenació de recursos

naturals, que formula el diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS. Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

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

Presidenta del Govern, passem a una altra història, si pot ser,

que afecta tots els ciutadans de Balears.

Davant la possibilitat de posar en marxa els nous plans

d’ordenació de recursos naturals, veient que n’han posat un en

marxa en Es Trenc Salobrar de Campos, li volem demanar si

vostè, presidenta, té la voluntat real d’arribar a acords amb la

propietat privada i els ajuntaments i les empreses que poden

veure’s afectats no tan sols per aquest, sinó per qualsevol altre

que es pugui posar en marxa.

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, Sr. Font. Estic contenta

que a més posi en valor el diàleg i aquesta forma de fer política

diferent, que jo crec que és fonamental en aquests moments que

vivim. Efectivament, el Govern que tenc l’honor de presidir i

des de la Conselleria de Medi Ambient del Sr. Vicenç Vidal

tenim molt clar que en qualsevol actuació en termes de

protecció territorial és molt bo que hi hagi l’acord, el consens,

el diàleg necessari tant amb l’ajuntament implicat o amb el

consell insular, si així es donàs el cas, com amb els propietaris,

que són els garants que moltes vegades tenguem un territori del

qual ens sentim orgullosos i que té dificultats per ser conservat.

Per tant aquesta és la primera voluntat.

La segona qüestió que crec que és important explicar és que

nosaltres quan hem de protegir un territori, un espai, no ens

fixam en qui és el propietari sinó en els valors ambientals

d’aquell espai a protegir, cosa que em pareix òbvia i evident, i

en aquest moment, com vostè sap, estam treballant en una llei

per fer un parc natural en Es Trenc Salobrar, i evidentment hem

tengut converses amb l’ajuntament, ara està en exposició

pública perquè tothom hi pugui aportar, i quan la llei entri en

aquest parlament també evidentment esperam que els grups

parlamentaris puguin aportar la seva visió i per tant les seves

modificacions necessàries.

Per tant la forma de governar que vol tirar endavant aquest

govern i que està exercint des del minut u és el diàleg i l’acord;

per tant també en aquestes qüestions farem feina a través del

diàleg. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. No, el

mateix que han fet fins ara no, senyors; fa deu anys, deu anys,

els darrers deu anys, ens ha sobrat temps i ens han faltat ganes,

perquè en fa deu el mes que ve que es va aprovar en Consell de

Govern un PORN per fer un parc natural en Es Trenc Salobrar

de Campos, amb la qual cosa ens ha sobrat temps i ens han

faltat ganes.

Per mor d’això feim aquesta pregunta El Pi, perquè entenem

que sense cap dubte no es tracta de mirar qui és el propietari;

el primer que s’ha de mirar és la conservació imprescindible de

l’espai, però sí que després necessites la complicitat de les

persones que hi conviuen i hi interactuen, perquè si no, no ho

mantens.

Vostès veig que han agafat la via que dóna la LECO de fer-

ho a través d’una llei. Molt bé; anteriorment s’havia agafat una

via en aquest parc que era a través d’aconseguir el 51% de

consens, cosa que es va aconseguir el 78,28% d’adhesió per

part de la propietat privada. Ho dic perquè ningú no discuteix

ja la figura, perquè abans del 2006 la discussió era quina figura;

ara ja ningú no discuteix aqueixa figura, l’únic que demana El

Pi és que en aquests moments és imprescindible, maldament

s’hagi de gestionar durant un any, un any i mig, tancar un bon

acord en aquest tema que afecti els ajuntaments d’una forma

que hi estiguin d’acord, que afecti la propietat en un tema que

vegin que realment poden mantenir les seves finques i

lògicament que facem compatible la capacitat de càrrega de

segons quin tipus de negocis que hi ha perquè realment la gent

pugui seguir gaudint allà dins. 

És bàsic no corre, per a El Pi, i és bàsic arribar a l’acord. Si

feim una vegada això ningú no ens veurà rars mai més quan

vulguem fer el pla de gestió d’un espai, perquè tothom comença

a estar molt d’acord. 

Una darrera cosa, i acab que em queda un segon, crec que

és imprescindible que aportem doblers si no aportam doblers

perquè això es mantengui, difícilment després es regenerarà.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Font, compartesc bastant les

seves valoracions, ara, és veritat que no hem de córrer, però

tampoc no hem d’estar aturats i això també ha estat un

problema durant els darrers anys passats perquè les retallades

i la crisi han tengut un efecte sobre el territori, evidentment la

crisi ha fet que hi hagués menys pressió urbanística sobre un

territori que a vegades és fràgil i que necessita protecció, però

també les retallades han tengut en efecte dolent sobre el

territori i el paisatge i sobre els espais protegits que, com vostè

coneix perfectament, es va deixar de tenir molta cura d’espais

naturals i espais protegits durant la passada legislatura, i això

ara també té un cost que les arques públiques han de tirar

endavant.

Quant al que vostè em parlava d’Es Trenc i de la possibilitat

d’altres PORN a diferents llocs de la nostra comunitat

autònoma. Miri, nosaltres hem triat aquesta via perquè creim

que és més segura, perquè creim que li dóna més visibilitat,

creim que és un espai únic en el món Es Trenc de Mallorca, de

Campos, i que per tant necessita d’aquesta protecció legal. 

Ha parlat durant tot aquest procés, el conseller, amb molta

de gent, amb el Consell Insular de Mallorca, s’ha parlat amb

l’Ajuntament de Campos i tenim temps de seguir anant en

aquesta línia d’aquesta negociació i després tendrem un any per

fer el PORN una vegada estigui aprovada la llei. 

Aquesta és la formulació que nosaltres tenim i, evidentment,

ens agradaria la complicitat i el suport de totes les forces

polítiques. 

Moltes gràcies.
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I.13) Pregunta RGE núm. 5264/16, presentada per

l'Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a beques

de menjador escolar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 5264/16, relativa a beques de

menjador escolar, que formula la Sra. Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la

paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, l’altre dia vàrem

conèixer que malgrat que enguany ha pujat el pressupost per a

les ajudes de menjador encara un nombre de mil famílies han

quedat fora de la percepció d’aquestes ajudes. 

Venim d’una legislatura, tots ho sabem, nefasta respecte

d’aquestes ajudes de menjador i de transport, i sorprèn també

que la Sra. Prohens hagi canviat la seva pregunta, que un altre

pic coincidia exactament amb aquesta pregunta. Ara sembla

que tenen un interès espectacular en qüestions de rescat

ciutadà.

Enguany sabem que les resolucions s’han publicat sis mesos

o més tard després de l’inici del curs i el que sabem també és

que aquestes mil famílies no podran percebre les ajudes de

menjador. 

Aquesta situació se’ns va explicar per part de la conselleria

que aniria canviant progressivament, però veim que enguany

encara hi ha problemes, com aquestes mil famílies que es

queden sense les ajudes i el fet que hagin, encara, de bestreure

els diners. 

Davant aquesta situació feim la pregunta de si s’ha pensat

per part del Govern de les Illes Balears fer una modificació del

pressupost, una ampliació del pressupost, per garantir que

aquestes famílies puguin percebre les ajudes de menjador.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Camargo, per

demanar sobre un tema que sens dubte afecta i preocupa

moltíssims ciutadans d’aquesta comunitat autònoma i vostè

explicava molt bé d’on veníem i d’on veníem era d’una

legislatura de retallades duríssimes en el món de l’educació en

termes generals, però també en tot allò que fa referència a les

beques de menjador escolar, que va arribar a la xifra en el curs

2012-2013 de 590.000 euros. Aquesta és l’herència que

nosaltres ens hem trobat i des del minut u hem treballat per

revertir-la.

Crec que val la pena recordar que ja durant... crec que era

el mes d’agost, els mesos d’estiu, vàrem presentar entre la

Conselleria de Serveis Socials i la Conselleria d’Educació un

pla d’emergència per enviar 580.000 euros als instituts i a les

escoles per poder fer front als infants que anaven a escola

moltes vegades sense poder tenir una menjada diària, el

pressupost que nosaltres hem tirat endavant ha augmentat

d’això que li deia, de les retallades, a 1.100.000 per al curs

2015-2016 i a 1.500.000 que és el que està previst el curs

2016-2017.

Per tant, hem augmentat els recursos per donar suport a les

beques de menjador escolar, han pujat les solAlicituds, un

increment de 503 solAlicitants, més d’un 18,72%; han

augmentat els beneficiaris, un increment de 433 beneficiaris

més del que hi havia, suposa un 30,22 més de persones que

tenen beca que no la tenien en el curs passat, i hi ha menys

persones excloses, encara són moltes, les mil, però n’hi ha

menys de les que hi havia, hem baixat un 7,72% els exclosos.

I, quin és el tall? El tall és el de renda, Sra. Camargo, i com

vostè sap en aquest moment el tall de renda no està en els

29.303, sinó en els 36.524 euros. Per tant, què puc concloure,

Sra. Camargo, que en aquests moments no hi ha cap familia

per... una situació econòmica social molt dolenta que es quedi

al marge de tenir aquesta beca escolar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Armengol, havia llegit que

les xifres eren de 32.000 euros i no de la xifra que ha donat

vostè, però bé, no entraren en això, ho dic pel tall de renda. 

En tot cas, avui llegíem una altra notícia relacionada amb el

fet que des de la crisi 2.100 nins i nines han quedat o han deixat

de demanar aquestes ajudes, el fet que pugin les persones que

demanden les ajudes és una bona notícia perquè vol dir que

tenen en compte que poden rebre les ajudes i que no han de

bestreure els diners, perquè la política de la qual venim és que

es demana a les famílies que bestreguin uns diners que no

tenen, per això demanen les ajudes. Hem de sortir d’aquest

cicle, hem de normalitzar, hem de regularitzar aquesta situació

i hem de caminar cap al fet que totes les famílies que demanin

les ajudes de menjador les puguin percebre.

El fons, en realitat, de la nostra pregunta anava adreçat a

una altra qüestió més important i és el fet que per a qüestions

com la facultat de medicina sí que es puguin fer modificacions

del pressupost, però no es puguin fer per al rescat de les

persones que demanen... de les famílies que demanen aquestes

ajudes de menjador. Per a nosaltres la gent primer. Ara, en

aquests moments, pensam, com hem dit moltes vegades, que la

facultat de medicina no és una prioritat, però sí que es modifica

el pressupost per a això i no es fa, en canvi, per a una qüestió

important com aquesta. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Camargo. Em sembla

un punt demagògic comparar una cosa amb l’altra perquè hi ha

moltes prioritats que té aquest govern i per a nosaltres sens

dubte les persones sempre són primer i totes les polítiques que

feim, totes, des d’una infraestructura a una nova facultat, a un

suport, en aquest cas, a beques, que vostè em planteja, sempre

és pensant en els ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat

autònoma. D’això no tengui en absolut cap dubte.

Crec que les demostracions i els fets que li explicava són

molt clars, en aquests moments s’ha augmentat el pressupost,

ja en el pressupost que vàrem trobar començat i de què

bravejava l’altre dia la Sra. Prohens, nosaltres vàrem fer canvis

per posar més doblers per a beques de menjador escolar i

seguim en aquesta línia, s’estan tramitant de forma diferent i

crec que dóna suport el fet que FAPA estigui d’acord amb la

forma de governar aquestes beques de menjador escolar que fa

el Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 5405/16, presentada per

l'Hble. Diputada Sra. M argarita Prohens i Rigo, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a direcció del Govern de les

Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 5405/16, presentada en

substitució de la RGE núm. 5257/16, relativa a direcció del

Govern de les Illes Balears, 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, dijous

passat li vaig dir que no s’esforçà a continuar defensant la

Conselleria de Transparència, vint-i-quatre hores després els

fets ens varen donar la raó. Vint-i-quatre hores després aterrava

a Palma la direcció de MÉS per Menorca per posar ordre a una

conselleria que vostè ni sap ni pot controlar, senzillament

perquè no n’és la presidenta.

Just després vàrem conèixer el major acte de transparència

que va fer la ja exconsellera, que va ser la seva roda de premsa.

Després també MÉS per Menorca en un acte de sinceritat va

emetre un comunicat que deia literalment, “la gestió del dia a

dia correrà a càrrec dels directors generals fins que MÉS per

Menorca trobi la persona adient”. I és normal, MÉS per

Menorca marca el lideratge en la seva conselleria, una

conselleria que vostè no controla. 

Per això li deman, Sra. Presidenta, qui dirigeix el seu

govern? I si han d’establir també un sistema de quotes per

contestar les preguntes parlamentàries pot contestar el

coordinador de MÉS per Menorca. M’és igual.

(Algunes rialles 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 Socias):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Prohens, intentaré no caure en

la seva forma barroera de fer política i de fer oposició...

(Alguns aplaudiments)

... i d’oblidar constantment els ciutadans d’aquesta comunitat

autònoma i només preocupar-se per com intentar desgastar un

govern que va ser elegit a les urnes dia 24 de maig amb una

força parlamentària de l’esquerra majoritària per dues coses

importants: per fer noves polítiques i per una nova forma de fer

política, per fugir de la imposició, de la supèrbia, de la forma

de governar contra els ciutadans a què vostès ens tenien

acostumats en aquesta comunitat autònoma.

Jo ja ho he explicat abans, Sra. Prohens, en pregunta del Sr.

Pericay. La Sra. Esperança Camps ha pres la decisió de dimitir,

jo respect i accept aquesta dimissió, ella va explicar la seva

versió, jo no entraré en això. Sí que entraré a dir que aquest

govern està governant des del minut u, prenent decisions des

del minut u, s’han canviat notòriament les polítiques que

afecten aquesta conselleria i en aquest moment s’està cercant la

persona que pugui donar l’impuls necessari en aquest moment,

que he dit que no és el desitjable pel Govern, però hem

d’assumir que hi ha persones que prenen decisions, decisions

valentes a vegades i decisions a vegades que són...

condicionades a la seva situació personal com és el cas de la

Sra. Esperança Camps i que ella mateixa va explicar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, no ho oblidi, són

els ciutadans que paguen el sou dels seus consellers, eh?, i no

s’enfadi, Sra. Armengol, per una setmana, per una setmana ...

(Remor de veus)

...que vostè no pot donar la culpa al Partit Popular, la seva

resposta ha estat tan pobra com la gestió que ha fet d’aquesta

crisi, també hagués pogut optar per imitar el seu conseller de

Presidència que va mentir fins a vint-i-cinc ocasions -vint-i-cinc

ocasions- en negar que hi hagués cap crisi a la Conselleria de

Transparència.
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Sra. Armengol, és cert que els directors generals de la

conselleria estan més preocupats pel partit que pel projecte de

la conselleria? De què es parla en aquelles reunions que farien

empegueir els infants? Si és així, per què MÉS per Menorca no

deixa que els cessi? Quin paper té la cultura en el seu govern,

si no deixen fer-ne a la consellera?

Sra. Armengol, no és que el Partit Popular utilitzi

políticament aquesta roda de premsa, és el que el mateix

director general d’IB3, aquest professional independent i

inqüestionable que acaba de dir, la va jutjar en aquesta roda de

premsa de sincera i ell la deu conèixer bé, la consellera.

Sra. Armengol, el seu govern suspèn en transparència i no

només per la nulAla gestió que va fer la ja exconsellera, i vostè,

el més greu és que no hi pot fer res perquè aquest és el preu que

va pagar per seure a la cadira de presidenta del Govern. Vostè

presideix, però no governa aquest govern de quotes.

I no digui si el Sr. Lafuente va ser el tercer conseller o si

vàrem tenir tres consellers en aquella conselleria; tal vegada

seria bo que els ciutadans sabessin si aquest conseller que

nomenaran ara serà només interí per guardar la cadira a la Sra.

Salord, perquè si fos així en nou mesos ja sabríem que hi haurà,

com a mínim, tres consellers a la gran Conselleria de

Transparència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Prohens, les seves

explicacions deixen molt clar que el Partit Popular no entén ni

què és el diàleg, ni què és l’acord ni què és la pluralitat política,

per això tal vegada ens tenen sense president a Espanya des de

fa tres mesos, un senyor, el Sr. Rajoy, que no ha estat capaç ni

d’asseure’s amb ningú, ni d’acordar amb ningú i que no respon

a cap desig ni demanda dels ciutadans ni a cap desig ni

demanda de s’oposició compareixent al Parlament al Congrés

dels Diputats, aquí hi ha un govern i una presidenta que

compareix i que dóna la cara cada setmana i que la donarà

sempre davant els ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat

autònoma i pensant exclusivament en ells i no a fer un debat

barroer, Sra. Prohens, que és el que vostè cerca en aquests

moments per part del Govern de les Illes Balears.

Miri, li ho dic molt clar, agraesc la feina feta a la Sra.

Esperança Camps, aquests nou mesos s’ha fet una feina intensa

des d’una conselleria que ha demostrat els seus fruits i que

seguirà sent aquesta feina intensa la que tirarà endavant el

Govern de les Illes Balears, però vostè no pot donar comptes a

ningú ni consells a ningú, quan després del Govern del Sr.

Bauzá amb tres consellers de Presidència..., amb tres

consellers, perdoni, d’Administracions Públiques, tres

d’Educació, tres de Sanitat, etc., Sra. Prohens, la meva

pregunta és clara: a ca seva qui comanda?, tots sabem que vostè

no.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 896/16, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions

anunciades per la Conselleria de Salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

InterpelAlació RGE núm... -silenci, per favor-... 896/16,

presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions

anunciades per la Conselleria de Salut.

Té la paraula el Sr. Vicenç Serra del Grup Parlamentari

Popular. 

EL SR. SERRA I FERRER:

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

Consellera, a aquesta alçada de legislatura ja afronta un

pressupost elaborat per vostè i el seu equip de govern,

pressupost d’impossible compliment que ja reconeixen a

l’exposició de motius del seu pressupost per al 2016 i on es diu

que l’objectiu del pressupost 2016 està condicionat pel

deficient finançament, però vull recordar que les competències

en sanitat varen ser acceptades amb dèficit pel Partit Socialista

del Govern balear el 2001 perquè en aquest faristol la història

s’oblida quan convé i ho hem vist ara recentment.

I ara tot són queixes, perquè aquest dèficit de finançament

ens ve des del principi i ara s’hi suma un endeutament perquè

han tancat el dèficit de 2015 amb el doble del límit indicat, és

a dir, el doble de sous gastats sense estar pressupostats, gastats

sense poder gastar-se; falta de sous i dèficit desbocat que

repercutirà a Salut, que gestiona un 40% del pressupost

d’aquest govern per a 2016 i aquest és el punt real de partida.

És moment, per tant, d’establir prioritats assumint una

gestió íntegrament seva, assumint uns pressupostos que vostè

ha votat a favor i que han de donar compliment a tot allò que ha

dit que faria.

Nosaltres pensam -i ho vàrem dir al debat de pressupostos-

que el pressupost de Salut era i és insuficient per a tot allò que

ha anat anunciant, però vostè hi està d’acord i diu que és

suficient com també ho diu el seu director general d’ib-salut,

però no ha tingut en compte ni els nous avanços tecnològics, ni

l’envelliment de la població ni les majors despeses

sobrevingudes que ja estan disparant el dèficit. I un exemple

molt clar el vàrem tenir va poc quan el conseller de Presidència

ens explicava com pagaran la facultat de medicina i ho va fer
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comptant menuts de romanents i anar pispant d’una conselleria

i de l’altra, i així no es fa una facultat de medicina i així no es

construeix futur, però per això vostè haurà de prioritzar, però

lluny de discurs polític de prioritzar les polítiques socials, de

salut i d’educació, vostè haurà de prioritzar, però també dins la

salut, dins el que és baixar a terra i gestionar, és a dir, haurà de

deixar de fer unes coses per fer-ne unes altres i nosaltres volem

saber quines són les seves prioritats reals i volem saber com

farà un sistema sanitari públic d’excelAlència i al servei de les

persones del que no es cansa de parlar, però que en la pràctica

manté els malalts esperant fins a tres dies als serveis d’urgència

hospitalaris.

Quina ha estat l’excelAlència d’aquests nou mesos quan on

podia haver-hi saturació de malalts n’hi hagut, és a dir, a tots

els hospitals d’ib-salut, i on no hi havia llistes d’espera n’hi ha

hagut com a gran part de centres de salut on s’ha ampliat

l’horari, però no el personal.

Quina és l’excelAlència d’un sistema sanitari que té com a

objectiu de legislatura una llista d’espera quirúrgica de 180 dies

i d’especialista de 60 dies?, Sra. Consellera, no faci això perquè

l’altre dia vàrem saber que la llista d’espera d’intervencions

quirúrgiques de cirurgia vascular és de... fins i tot de 8 mesos

d’espera -8 mesos d’espera-, són unes dades que ens va facilitar

el seu mateix coordinador de llistes d’espera, uns objectius

facilitats pel coordinador de llistes d’espera. 

I quin és el servei a les persones, Sra. Consellera, quan ha

congelat a una institució de dèficit història set serveis, per

exemple els recursos a salut mental i sobretot a infantojuvenil?,

que també li vaig denunciar al debat de pressupostos per a 2016

i aquí sí que no em podrà dir que no quan Podem a Eivissa

porta una moció al Ple del consell insular al qual dóna suport

tant el Partit Socialista com el Partit Popular i que diu que es

recomana l’assistència d’un especialista en psiquiatria per

boixos adolescents per cada 75.000 habitants i que s’ha de

constatar el dèficit de recursos en atenció en salut mental que

pateix l’illa d’Eivissa i que les persones amb problemes mentals

veuen vulnerat el seu dret a rebre l’atenció que es mereixen

especialment quan parlo del cas de salut mental de boixos i

adolescents, votat pel Partit Socialista i per Podemos a favor i

per això proposen amb dos psiquiatres més... dos psiquiatres a

jornada setmanal completa més una unitat itinerant d’atenció de

salut mental infantojuvenil que com a mínim disposi d’un

psiquiatre durant tres dies a la setmana i d’un infermer amb

l’especialitat de salut mental a temps complet.

Per tant, existeix dèficit de personal i, per tant, dèficit a

l’atenció d’algunes persones, és a dir, l’atenció no és igual per

a tots en un pressupost de Salut del qual presumeixen que és el

més elevat fins ara.

I aquest és el seu sistema sanitari d’excelAlència i de servei

a les persones i públic, públic mantenint les privatitzacions,

com diuen vostès, i mantenint Balears com a la tercera

comunitat autònoma amb més privatitzacions sanitàries de tot

l’Estat dins un context d’augment de privatitzacions i concerts

a totes les comunitats autònomes segons un recent estudi.

Aquest és el seu sistema sanitari públic, d’excelAlència i al

servei de les persones. Vostè no ha canviat res a pesar del seu

discurs ni... perquè ni la... ni se desandará el copago ni se

desendará las externalizaciones, com demanava algú, no pot i

no la deixen i l’està salvant la qualitat dels professionals del

nostre sistema sanitari balear als quals hem d’agrair la feina i

l’esforç malgrat les retallades, perquè vostè, Sra. Consellera,

està fent retallades i si no, digui’m com farà un sistema sanitari

públic sostenible, però sense cap mesura de sostenibilitat

perquè sempre parla de la derogació de tota mesura de

sostenibilitat, per exemple el Reial Decret Llei 16/2012, un

reial decret del Partit Popular que entre altres coses ha reduït a

zero el copagament socialista del 40% que pagaven els aturats

que perdien el subsidi d’atur i les persones sense recursos i que

ha fet que pensionistes amb rendes iguals o superiors a 100.000

euros que no pagaven amb el Partit Socialista ara paguin un

60% amb un límit de 60 euros, això els pensionistes amb rendes

superiors a 100.000 euros. Això és el que es derogarà també

amb la derogació aquesta íntegra del reial decret com vostès

diuen i que volen derogar. 

És a dir, no estan parlant de millorar un decret, no parlen de

millorar aquells temes dels qual podem parlar i que han estat

controvertits, no, no parlen de derogar un decret, derogar per

demagògia. Idò digui’ns com ho farà sense plantejament

alternatiu a la seva possible derogació i eliminació per complet

d’aquest copagament com diuen que volen fer.

Jo l’anim a eliminar aquest copagament, vinga!, no fan falta

normatives per contraposar les estatals..., no fan normatives que

es contraposen a les estatals?, idò els animam que assumeixin

el copagament farmacèutic encara que només sigui dels

jubilats, assumeixin el copagament, siguin coherents d’una

vegada amb el que diuen, però abans diguin-nos d’on treuran

els sous quan el copagament farmacèutic de la comunitat

autònoma a 2015 ha estat de 9.300.000 euros i el copagament

només per pensionistes i jubilats a 2015 ha estat de 8 milions

i mig d’euros, perquè per fer nous projectes vostès compten

amb menuts.

Vostè ha repetit aquí un dia i un altre que eliminaria el

copagament, tot el copagament, amb un missatge demagògic

cap a la seva esquerra per fer veure a la societat el que no és,

perquè diu una cosa i fa la contrària, perquè diuen el que

voldrien fer, tots ho voldríem fer, sabent que no ho poden fer.

El copagament, i les externalitzacions com he dit aquí, surten

de l’època del socialisme a partir d’un informe Abril, avalat per

Felipe González, del socialisme de Felipe González, que ha

estat assumit per tots i no el llevarà completament.

Digui-ho clarament a Podem, digui’ls que ni se desendará

completamente el copago ni se desandarán completamente las

externalizaciones, digui-los-ho clarament, i no perquè no ho

vulguem tots, sinó perquè no es pot, i el que ha de fer

l’Administració és adjudicar en condicions i controlar, però

vostè llança aquest discurs enlaire i tots queden tranquils de

consciència, perquè la realitat és que davant el seu pressupost

que és clarament insuficient ha de començar a fer el contrari del

que diu, a retallar despesa sanitària, com menys copagament hi

hagi, més retallades.

I ho ha fet aplicant tard el seu pla de contingència,

mantenint tancats els hospitalaris públics tres dies mentre els

serveis d’Urgència estaven colAlapsats, incorporant tard
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professionals als centres de salut i no a tots per compensar

l’ampliació de dues hores i mitja més a les tardes, intentant

retallar un 20% més... un 20% el personal mèdic al Servei

d’Urgències de Menorca, el que va provocar diverses

dimissions com a protesta i un pla de xoc per rebaixar llistes

d’espera quirúrgica invisible, absolutament insuficient i ja

qualificat com a inacceptable des del punt de vista clínic i

social. I no només és el Partit Popular el que parla de

retallades, Comissions Obreres i el CSIF ja han denunciat

retallades, així com sona, retallades, falta de personal i

autorització de personal en pràctiques per reforç, per exemple,

de zeladors.

Però hi ha més exemples, dia 10 de febrer el Servei

d’Urgències de Son Llàtzer encara estava colAlapsat i vostè ho

negava. Han tingut tot l’hivern les urgències hospitalàries de

Balears colAlapsades, només a Mallorca amb 75 pacients, es

varen colAlapsar les urgències dels hospitals de Son Espases

amb 39 pacients, Son Llàtzer 29 pacients i Inca 7 pacients; 75

pacients sense llit i fins a 77 hores d’espera en algun cas, i

atesos sense privacitat ni intimitat. Tot per les retallades de

personal i malgrat les derivacions a altres centres hospitalaris

privats, i mentrestant retallant el projecte de sociosanitari a Son

Dureta, bàsic per alliberar llits d’aguts. 

Més retallades, han retallat la vacunació contra el

pneumococ a pesar d’haver dit que era imminent, ho varen dir

el 2015, encara que després d’una PNL del PP on es demanava

ara ja han dit que la introduiran el maig, però ho han retardat

tot el que han pogut perquè sap que no ho podien pagar i s’ha

d’ajustar al seu pressupost per a aquesta vacunació. Vostè té

consignada només la tercera part del cost real anual, per això

ho han retardat. Mentrestant 11.000 famílies d’aquesta

comunitat, més malalts crònics, estan fent un copagament

farmacèutic que no hi és a la majoria d’altres comunitats

autònomes. És a dir, manté el copagament que hi havia a la

sanitat pública.

I, per altra part perquè suposa la creació, juntament amb

Podemos, d’una plaça d’un alAlergòleg a ib-salut. L’única

comunitat autònoma sense plaça pública d’alAlergòleg, que

podia ser referent de tots els hospitals de Balears, som l’única

comunitat autònoma, amb La Rioja, sense facultat de medicina,

però l’única a tot Espanya, els únics a tot Espanya sense un

alAlergòleg, fins i tot La Rioja en té. 

Idò molt bé, aquí aquest argument ja no val, veritat? Bé,

això és falta d’equitat dins el concepte de sanitat pública,

perquè aquest és el seu missatge subliminal, qui vulgui

alAlergòleg que se’n vagi a la privada. Com sempre, una

contradicció amb allò que postulen per calmar consciències a

la seva esquerra. 

Així, el seu model de sistema sanitari ja s’està definint,

públic amb concert i externalitzacions, d’excelAlència en

colAlapse a urgències i llistes d’espera, a pretensió de les

persones...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, hauria d’anar acabant. 

EL SR. SERRA I FERRER:

... a unes més que a les altres -sí, Sr. President, vaig acabant- i

amb falta d’equitat per excés a determinades especialitats. I

molt transparent, això sí, una transparència de la qual

presumeixen, però ha quedat clar el que vostè entén per

transparència i que és anulAlar reunions informatives amb

sindicats simplement perquè havien de denunciat el colAlapse

dels serveis d’urgència hospitalàries.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, acabi, per favor. 

EL SR. SERRA I FERRER:

El director general d’ib-salut va desaparèixer. 

Per això, Sra. Consellera, volem saber si farà alguna cosa

d’ara endavant perquè el sistema sanitari públic sigui

d’excelAlència per a tots per igual...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, vol acabar, per favor? 

EL SR. SERRA I FERRER:

... d’equitat a l’accés i transparent.

Gràcies, Sra. Consellera. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Té la paraula el representant del

Govern, la consellera de Salut, Sra. Gómez, per un temps de

deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Moltes gràcies. Bon dia a tothom, de nou. Gràcies, Sr.

President. En primer lloc, vull agrair l’ocasió per poder

explicar el que hem fet i el que feim en matèria de política

sanitària des de la Conselleria de Salut. 

Ara només fa sis mesos que vaig comparèixer a la comissió

per explicar les directrius polítiques i gestores de la conselleria

que tenen com un eix central donar resposta a les necessitats de

salut de la població. Li vull recordar què motiva les nostres

actuacions i la nostra política, són bàsicament tres fets: els

compromisos amb els ciutadans reflectits en els programes

electorals dels partits que formam part del Govern; els acords

de governabilitat que han estat incorporats al full de ruta per

garantir aquest sistema sanitari sostenible d’excelAlència i al

servei de les persones, i, per suposat, les necessitats de salut de
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la població i, al que vostè també feia referència, la incorporació

de nous fàrmacs, noves tecnologies, i inversions en

infraestructures sempre en funció de la disponibilitat

pressupostària. 

En definitiva, Sr. Diputat, la política sanitària parteix de la

necessitat de reconstruir un sistema de salut que vàrem trobar

absolutament abandonat. 

Consideram que fer política és una inversió de futur per al

conjunt de la societat, és una de les formes més efectives per

influir en la qualitat de vida de les persones. Vostè ha citat en

la seva intervenció nombrosos projectes, com l’accessibilitat

als centres de salut, com les llistes d’espera, la facultat de

medicina, el dret a la salut universal, no sé si ho ha dit, però

sinó ho dirà, tot allò que no varen vostès prioritzar. Curiós.

Sobretot m’ha cridat molt l’atenció el tema de les llistes

d’espera. Si en nou mesos som capaços de posar i enllestir en

marxa tots aquests projectes vol dir que la sanitat i les

polítiques socials són una prioritat per aquest govern.

També ho deia, 4 de cada 10 euros són destinats ara a salut,

un 5,62% més que l’any passat. És cert, és un pressupost també

-feim un discurs semblant, ja ho veu, Sr. Serra-, el pressupost

més alt de la història, però això vol dir també una gestió

acurada d’aquests recursos amb uns objectius específics, amb

uns objectius generals, amb unes línies i unes fites

estratègiques. Amb uns indicadors per poder avaluar què és allò

que estam fent. Des del primer dia ens acusa o m’acusa de no

planificar i no quantificar, i no ho puc acceptar, però de cap de

les maneres, perquè hem planificat des del primer moment. Les

accions que vostè ha enumerat, així com els acords del canvi,

formen part d’un pla, i molts d’altres projectes, d’un pla

estratègic per obtenir resultats en salut. És cert, estam ja

treballant en un pla estratègic. On eren els seus plans? On eren

els plans estratègics dels anteriors consellers? Simplement no

existien, s’han limitat durant quatre anys a fer retallades

econòmiques, sense diàleg, sense consens i sense cap

avaluació, que és més greu encara.

Però no vull parlar de passat, ja em coneix i sap que no

m’agrada. El que sí vull emmarcar són totes aquestes

actuacions de les quals vostè ha parlat en aquest pla estratègic.

La nostra primera fita és fer universals els serveis, posar el

ciutadà en el centre de les polítiques sanitàries i garantir la

universalitat. Volem recuperar els drets perduts. A la meva

compareixença primera, vaig dir que tornaríem el dret de

l’assistència sanitària a les persones en situació irregular. Bé,

això és una realitat, 2.300 persones avui tornen tenir dret a

l’assistència sanitària. M’ha estranyat, encara no m’ha demanat

què costa, segurament no m’ho demanarà. I ja m’avanç perquè

l’altre dia em posaven un exemple molt clar d’un hospital d’una

comunitat autònoma, on governa el Partit Popular. Un pacient

amb insuficiència renal que acut a urgències i se l’ha de

dialitzar, com vostè bé sap, dia sí i dia no. No té dret a la diàlisi

perquè no té dret a l’assistència sanitària normalitzada. Això és

allò que volem? Jo en cap cas no.

Per altra banda, tenim una fita molt important, que és

garantir l’accessibilitat als serveis sanitaris. Tres tipus

d’accessibilitat diferenciam en el pla estratègic: l’accessibilitat

econòmica, l’accessibilitat geogràfica i l’accessibilitat als

serveis. Quant a accessibilitat econòmica, vàrem prometre que

es deixaria de cobrar la taxa sanitària per emissió de la targeta

sanitària, una fita que també és una altra realitat. I sí, aquesta

mesura suposa un estalvi per als ciutadans i un cost que

assumeix l’administració, però permet que tothom tengui un

document, que tothom, tant el que pugui pagar la targeta, com

el que no, la tengui. Per tant, contribuïm a una societat molt

més justa. També hem anulAlat el copagament com el de la

residència Can Granada i treballam per anulAlar altres

copagaments.

Quant a l’accessibilitat geogràfica, ho hem comentat en

diferents ocasions, estam garantint la residència per a malalts

i familiars desplaçats fora de la seva illa. Hem entregat ja i fet

el projecte per dotar Son Espases i Can Misses d’una residència

per a pacients. En breu tendrem l’avió ambulància 24 hores a

Menorca. Reforçarem la zona de Llevant amb una ambulància

UVI mòbil. Ampliarem els serveis d’urgències a Formentera,

que també ho vàrem comentar l’altre dia. Impulsam "El Servei

de Salut respon" del 061. Un conjunt de mesures i moltes

altres, li pos només uns exemples.

Quant a accessibilitat als serveis, sap, ho hem repetit fins la

sacietat, sap que un dels objectius prioritaris és reduir la llista

d’espera. El camí és llarg i és difícil, però feim feina en la

direcció correcta. El juny de 2015, Sr. Serra, l’espera mitjana

per a intervencions quirúrgiques era de 105 dies i de 83 dies

per a consulta. Ara, amb les dades de febrer -ja tenim les de

març, però s’anunciaran en roda de premsa-, amb les dades de

febrer hem reduït l’espera quirúrgica en cinc dies i l’espera de

consulta en set dies. Per tant, és una clara millora. I aquesta

millora no seria possible sense els 14 milions que estam

invertint en el pla de xoc de la llista d’espera. Per tant, crec que

anam per bon camí i no em parli de retallades, Sr. Diputat,

perquè s’han d’ajustar els preus que es paguen per a aquesta

activitat extraordinària. Vostès no tenien ni pla, ni pagaven

activitat, per tant, de quines retallades m’està parlant? Sí que

tenien milers de persones en llista d’espera que no els van

preocupar mai. Fa poc que el pla està en marxa, però les dades

confirmen que és una mesura que ajuda a assolir un objectiu,

que és el de reduir la llista d’espera, el patiment de totes les

persones i famílies que estan en aquesta llista.

També per millorar l’accessibilitat dels serveis, hem

ampliat, vostè ho deia, els serveis d’horabaixa dels centres de

salut. També va ser una mesura anunciada durant la

compareixença. S’han atès des de desembre fins avui 380.577

consultes, això vol dir una mitjana d’unes 3.000 persones que

van als seus professionals de referència en horari d’horabaixa.

Per tant, 3.000 persones cada dia que s’estan beneficiant

d’aquest nou horari. I aquesta mesura no té cost, vàrem

aprofitar les reunions dels equips per detectar quines situacions

s’havien de millorar, quins reforços s’havien de posar en els

centres de salut i quina innovació tecnològica era necessària. I

tot això és el que s’ha anat incorporant als centres de salut, més

inversió, més tecnologia, més professionals, bastant més

professionals. 

Una altra tercera fita de transparència i participació que

també ha anomenat per a nosaltres és important i clar que és

important, necessitam la veu dels pacients i crear l’escola de

salut, o l’escola de pacients experts és imprescindible per poder
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ser molt més eficients en el sistema i en això feim feina.

Sensibilitzar la ciutadania en matèria de consum responsable,

potenciant el casal de consum, el sistema arbitral de consum i

diferents productes perillosos. Són només un exemple de com

treballam i gestionam l’àrea de salut. Cap improvisació, tot el

contrari del que es feia la legislatura passada. Vostès varen

prendre decisions, Sr. Diputat, que capgiraren la manera de

funcionar del nostre sistema sanitari, sense fer cap anàlisi

prèvia i sense pensar en les conseqüències de les seves

decisions, que varen ser dramàtiques per a molts de ciutadans.

És important destacar que molts dels projectes que els vaig

explicar en Comissió de Salut, o que aquí s’han anomenat, són

projectes que no són perquè sí, són projectes basats en

l’evidència científica, són projectes de canvi profund, de canvi

de model, com pot passar en l’atenció a la cronicitat, la

modernització de l’atenció primària, l’impuls a la innovació i

a la recerca sanitària, l’impuls a la salut en totes les polítiques,

projectes de legislatura en els quals feim feina des de dia 4 de

juliol, però dels quals ja se’n beneficien molts de ciutadans. 

Vostè em demana per les despeses perquè únicament els

preocupen els doblers, a mi també, però no només. Jo li torn la

pregunta, a nosaltres ens agradaria saber quin ha estat l’estalvi

i la justificació econòmica de moltes de les seves mesures, com

per exemple, la decisió que varen prendre de retirar el dret a

l’assistència sanitària a persones vulnerables. O quin va ser

l’estalvi de tancar els centres de salut i disminuir l’accessibilitat

per als ciutadans. Estaria molt bé que després de generar tanta

inequitat i patiment als ciutadans, ens poguessin contestar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gómez. Rèplica de l’autor de la

interpelAlació, el Sr. Serra per un temps de cinc minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President, Sra. Consellera, senyors i senyores

diputats. Ha fet una apreciació que crec que intentar vincular la

política del Partit Popular amb una problemàtica concreta, una

insuficiència renal que si no es fa diàlisi pot tenir

conseqüències fatals, no li diré el qualificatiu que he pensat,

però crec que no correspondria. Crec que el to que mantenim

és prou equilibrat com per no entrar en aquestes

consideracions, perquè francament jo venia aquí disposat a

reconèixer que vostè treballa, vostè està treballant dins la

conselleria, el problema és que no compleixen els objectius que

ens han dit a tots que estaven plantejant-se. Vostè no ha

anunciat més que una mínima part d’allò que va dir que faria i

volem saber allò que ha fet, perquè no ha informat i el fet que

haguem de venir aquí a demanar-li explicacions o demanar-li

què és allò que ha fet, és perquè no ha informat.

Miri, li faré una relació ràpida dels temes que vostè va

anunciar fa nou mesos i dels quals no en tenim constància, o

vostè no ha dit per què o no ens ho ha dit. Miri, volem saber

quin és el dèficit real de l’ib-salut perquè la contestació per

escrit que ens va donar no és correcta, no quadra la informació

escrita que hem rebut amb el tancament amb dèficit del 2015

que varen dir. Volem saber si aquests 20.000 documents

sanitaris per a persones immigrants que varen dir que havien de

fer, es quedaran aturats en aquests 2.300 que ens ha dit que ara

havien fet. Vostè va dir que la Direcció General d'ib-salut

potenciaria el centre de coordinació d’atenció primerenca,

desenvolupament infantil a Eivissa, Menorca i Formentera,

doni'ns informació. Va dir que destinaria la cartera de serveis,

la seva valoració i la tecnologia que havia de ser inclosa dins

les prestacions d'ib-salut, volem informació. 

Quant augmentarà el personal a tots els centres de salut per

reduir el temps de les llistes d’espera generades amb

l’ampliació de l’horari? La Direcció General de l’ib-salut ja va

reconèixer tres dies que han estat més per a una consulta a un

metge de familia. Això també es pot definir i classificar dins

l’excelAlència sanitària.

Quan hi serà el programa d’atenció a la cronicitat per

millorar el seguiment i l’atenció domiciliària, la coordinació

amb l’àmbit hospitalari i la cronicitat infantil amb major

coordinació amb els serveis educatius i socials? No ha fet

absolutament res o no ens ha informat de res. 

Sí que ha iniciat el projecte Salut Respon, però sense

resultats. Volem saber si es manté l’objectiu de legislatura,

anunciat pel seu coordinador, de llistes d’espera de 180 dies

per a intervenció quirúrgica i 60 dies per a especialista de

mitjana. Em va dir que treballava per normalitzar la llista

d’espera, per tant, jo li pregunt què vol dir normalitzar donant

aquest objectiu de legislatura.

Vull saber, i volem saber, quines mesures pensen prendre

per fidelitzar els professionals sanitaris? De moment cap. Quan

seran efectius els concursos per serveis o compres dels serveis

centrals a ib-salut? Quan posarà en marxa l’escola de pacients

aprovada en comissió per unanimitat? Sempre parla que estan

treballant, estan treballant. Quina ha estat la raó de dimissió del

seu director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia en

vuit mesos de govern que ell mateix va atribuir al funcionament

intern? Quan presentarà el pla per a la renovació dels centres de

salut? No tenim informació oficial de les obres de l’Hospital de

Manacor. Quan iniciaran les obres del centre de salut de Can

Misses? Quan iniciarà el projecte sociosanitari a totes les Illes?

Ni tan sols han constituït les comissions sociosanitàries que els

vàrem demanar després d’un acord unànime a la Comissió de

Salut per constituir-se.

No tenim informació oficial del pla funcional director de

Son Llàtzer, que també va anunciar. Volem saber quines noves

mesures han impulsat per augmentar la funció del farmacèutic

dins l’atenció primària. Volem... no tenim informació de com

tenen tota la normativa de formació sanitària especialitzada que

inclou el pla transversal de formació sanitària especialitzada,

també anunciat. Volem saber quines millores ha fet al programa

de donació d’òrgans i al programa específic de donació de sang

de cordó umbilical i medulAla òssia. Volem saber des de quan

es poden fer reclamacions a Consum per via telemàtica. Volem

veure el pla director de l’Hospital de Manacor. Volem veure el

pla d’infraestructures sanitàries i sociosanitàries de Balears.

Volem saber com està el pla estratègic de recursos humans en

recerca. Volem saber com està d’innovació i de transparència
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sanitària per a formació d’investigadors. Volem saber com està

el pla pilot de compra pública i innovadora i la creació d’un

consell assessor per a la recerca i innovació en salut.

I, per acabar, en setembre de 2015 vostè va anunciar que es

treballava en l’elaboració de l’estratègia o pla de salut pública

i va dir, “ben aviat -setembre de 2015- ben aviat presentarem

aquesta estratègia al Consell de Govern o a cada conselleria, als

consells insulars, als ajuntaments i a totes les institucions”, i

encara res, Sra. Consellera. 

En definitiva, el setembre de 2015 vostè va marcar les línies

bàsiques de feina i va anunciar vint projectes entre plans,

estratègies i estudis, i encara no els ha presentat o no n'ha

informat i volem saber quan ho farà. Sabem que hi ha gran

demanda d’informació a nivell parlamentari, però si no informa

ho hem de dur aquí per demanar les explicacions oportunes de

la planificació d’una conselleria que no compleix ni els

objectius que vostè mateixa es va marcar. Per això, a part de la

moció que presentaré, totes aquestes preguntes les faré també

per escrit.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica la Sra. Gómez,

per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, crec que en cinc minuts

no podria contestar tot això, però estic contenta perquè veu que

feim feina i que el nostre objectiu és desenvolupar polítiques i

accions per garantir aquest sistema sanitari públic. 

Li recordaré les accions principals que hem fet i que esper

que l'ajudin també amb la  moció que es pot derivar d’aquesta

interpelAlació, o no, però esper que l'ajudin. Tots són projectes

claus per als ciutadans i on treballam de valent des del primer

dia. Vostè diu que no té informació, no tenc cap inconvenient,

i ho sap, a donar-li de tot el que disposam.

Projectes claus per als ciutadans. Gràcies a l’esforç i al

treball en equip hem assolit ja moltes fites, per exemple,

retornar el dret a l’assistència sanitària universal, 2.282 targetes

recuperades a mesura que les van solAlicitant les persones.

Posar en marxa un pla de xoc de 14 milions d’euros per

rebaixar les llistes d’espera que ens ha permet, per exemple,

reduir de 28.000 a 21.000 el nombre de persones que esperen

més de dos mesos per a una consulta, és a dir, 7.000 persones

menys. Hem millorat l’accessibilitat dels recursos sanitaris

ampliant l’horari d’horabaixa en els centres de salut, més de

3.000 consultes cada horabaixa. Impulsam els programes de

salut pública que vostès havien retallat a un 50%. Treballam de

bon de veres amb la Conselleria d’Educació, per exemple,

impulsant molts de projectes. 

Jo li puc contestar, li puc dir, podem quedar, li puc explicar

el que vulgui de tots aquests projectes i de cada un d’ells. Per

exemple, un de molt interessant on participen empresaris,

policia, administració local, administració autonòmica, que és

la plataforma d’Oci de Qualitat, ja està en marxa. Hem millorat

les condicions de les persones que s’han de desplaçar, ja no hi

ha copagament a Can Granada. I hem lliurat els projectes de la

residència de Can Misses i de Son Espases, que estan ambdós

pendents dels ajuntaments.

La targeta sanitària ja és gratuïta i suposa un important

estalvi per a les famílies, igual que la vacuna de la varicelAla
que estam totalment en termini per introduir-la, i que hem

introduït des del dia 1 d’abril. La vacuna antipneumocòccica

pensam que es podrà posar abans de l’estiu, però és un procés

de compra pública, hem de comprar aquestes vacunes, teníem

les de varicelAla, hem començat i esper en breu poder tenir les

del pneumococ. Això suposa un estalvi de 400 euros per cada

infant, hem reduït... per cada familia que no ha d’abonar

aquestes vacunes. 

Hem reduït un 25% el preu de l’aparcament de Son Espases

i treballam per aconseguir la gratuïtat. Hem fet, i està fet, el Pla

director de l’Hospital de Manacor. Recordam que vostès varen

decidir aturar unes obres de reforma i d’ampliació, ja estaria...

feta aquesta reforma, ja estaria en marxa, ja tendríem un nou

hospital a la zona de Llevant molt important. Hem promogut

aquest pla amb la participació dels professionals per definir

necessitats d’un hospital de futur. 

A Eivissa i a Formentera hem incrementat, i vostè ho sap,

serveis de metges especialistes, entre ells la psiquiatria infantil.

Hem recuperat la Direcció General de Consum, i això vol dir

treballar pels drets dels consumidors. L’any passat es varen

registrar 15.000 consultes en aquests serveis. Hem posat en

marxa la radioteràpia dins l’hospital de Can Misses amb

consens i participació de la resta dels serveis dels hospitals. 

Amb relació als professionals, després d’haver-ne tret al

carrer 1.400, vostè s’atreveix a dir-me que feim retallades. És

totalment fals, Sr. Serra, hem incrementat la contractació de

més de 350 persones. És que no sé on veu les retallades. Hem

pagat el deute horari que varen acumular l’any 2015, hi havia

180.000 hores que tenien els professionals pendents de

retribució, i ha suposat una despesa, va suposar una despesa

l’any passat de 2,3 milions d’euros. L’ib-salut va tancar amb un

dèficit -ara record de la pregunta-, de 80 milions d’euros.

Vostès havien previst 150, vàrem tancar amb 80.

Hem millorat les condicions del contracte i hem començat

a fer interinitats. Hem arribat a acords per unanimitat amb els

sindicats sobre la carrera professional progressiva fins a 2018.

Hem iniciat una oferta pública d’ocupació, actualment la meitat

de la plantilla és eventual o interina, el Govern havia de

convocar oposicions cada dos anys, vostès no només no han

estat capaços de completar la que vàrem iniciar nosaltres el

2010, que la completam ara. 

Millora retributiva, recuperació de drets, adoptam mesures

per fidelitzar els professionals, però a més hi ha moltes

iniciatives que no tenen cost com signar contractes de gestió

amb tots els centres hospitalaris i d’atenció primària, els hi puc

dur qualsevol dia, el dimarts que ve si vol, per aconseguir els

millors resultats. Per ventura vostès volien millorar sense

mesurar l’activitat o la implicació dels professionals? Hem
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recuperat totes les estratègies de salut, totes, risc

cardiovascular, psiquiatria, cures palAliatives, càncer... i amb

elles la ilAlusió dels professionals de tornar a participar i a

desenvolupar projectes que s’havien quedat sense suport des de

2011. I desenvolupam de la manera més ferma l’estratègia de

l’atenció a la cronicitat. Ahir mateix vàrem signar un acord amb

l’IMAS, amb el Consell de Mallorca, per conveniar deu llits a

la zona de Llevant que no disposava de cap llit, mai no ha

tengut un llit aquella zona. Ahir mateix, Sr. Serra, deu llits. A

Cas Serres hem augmentat el nombre de places disponibles de

cinc a deu. Es tracta de fer política, prioritzar. 

L’actuació d’aquesta conselleria representa, crec, un canvi

profund de concepció de la política sanitària respecte de

l’anterior govern. No oblidi, com li dic moltes vegades, que ens

preocupen les persones. I una altra cosa que vull que quedi

molt palesa i és que la salut no és una despesa sinó una

inversió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gómez.

III. Moció RGE núm. 4998/16, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en

relació amb l’educació concertada, derivada del debat de la

InterpelAlació RGE núm. 354/16.

I passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al

debat i votació de la Moció RGE núm. 4998/16, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en

relació amb l’educació concertada, derivada del debat de la

InterpelAlació RGE núm. 354/16.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar la

moció, per un temps de deu minuts, el Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Conseller, l’educació, per definició, és el procés de facilitar

l’aprenentatge, no solament es produeix a través de la paraula,

és present a totes les nostres accions, sentiments i actituds

també, i la pedagogia és la metodologia per adquirir

l’aprenentatge, amb això hi estam tots d’acord, per definició de

l’educació.

A l’article 13 del Pacte internacional de drets econòmics,

socials i culturals de l’any 1966 de Nacions Unides ja es

reconeix el dret que tots els ciutadans tenen a l’educació. I jo

partesc del principi que la llibertat d’ensenyament és un dret

reconegut a la Constitució i que l’ensenyament públic és el

nostre, el que gestiona el Govern, amb qui estam tots d’acord

i és el nostre primer objectiu.

Encara que el model actual d’educació és pública

ensenyança concertada i ensenyança privada. Vull remarcar que

la més barata és l’ensenyança concertada. A la interpelAlació

que ens va du a aquesta moció, Sr. Conseller, jo ja li vaig

demanar si havia mirat o si volia dir què costava un alumne des

dels 3 als 16 anys a l’ensenyança concertada i què costava un

alumne dels 3 als 16 anys a l’escola pública, això ho pot

comentar, però tots estam d’acord que surt més barat

econòmica el de l’ensenyança concertada.

I per què dic això? Perquè si ho traslladam a l’economia de

cada dia, les famílies, quan van al mercat a comprar, sempre

trien el més barat, en el mateix producte el que pagam menys,

i això ho practica la gent de les Illes Balears, hem d’arribar a

finals de mes i moltes vegades hem de triar no el producte més

car, sinó el producte més barat. I la pregunta, la reflexió és: fem

el mateix amb els doblers que són de tots? Els polítics fem el

mateix que quan ho fem a ca nostra, o així com ho fa la gent a

ca nostra? Perquè aquí hi ha acudits mallorquins que sempre

ens fan pensar en aquestes coses: que uns comptes feia l’ase i

uns altres feia el traginer.

Educació, seny, sentit comú, crec que correspon a

l’administració, al Govern, triar el millor producte i al més bon

preu, al més bon preu per a tots els ciutadans de les Illes

Balears. Hi fem feina en això?

Així, podem demanar si s’apliquen les mateixes polítiques

a tots els àmbits de la nostra vida i mirar el grau de coherència

entre una i una altra actuació; treballam per tenir la millor

educació al millor preu? És la gran pregunta.

El dret a l’ensenyament i la seva gratuïtat és dels estudiants

i en el cas dels menors ve regulat per les seves famílies, ja

siguin pares o tutors legals, i això implica respectar al màxim

la lliure elecció de centre. I d’aquí surt una pregunta en relació

amb el primer paràgraf que he fet referent a l’educació i és que

som educats nosaltres, els membres d’aquest Parlament? Volem

que els ciutadans joves de les Illes Balears siguin com nosaltres

quan siguin grans? Representam el model de ciutadans que

volem per al futur? Demanam el millor per a ells?

Això em fa pensar que dissabte vespre mirava la televisió

i vaig veure José Bono, precisament del Partit Socialista, que

va ser ministre de Defensa i president, i a una entrevista posava

un exemple en relació amb l’educació global de les persones

que el vaig trobar interessant que el comentem, i deia, es feia

una pregunta, quan a l’estiu anam a un “xiringuito” de platja hi

anam amb vestit i corbata? No hi anam. Comentava que si

només anam amb banyador al “xiringuito”, el més possible és

que el cambrer ens suggereixi que ens posem un polo a l’hora

de dinar, a l’hora de seure a la taula, i això fa reflexionar, i per

això és l’educació i el Parlament. Hem d’anar igual al

Parlament? Quan treballam representant, fent la nostra feina, tot

el poble de les Illes Balears, hem de dur la mateixa vestimenta

que quan anam pel carrer o quan tenim vacances? És això un

principi educatiu? Moltes preguntes a l’aire que val la pena

reflexionar, perquè fins i tot aquesta no surt del Partit Popular.

I torn a la moció, però, què volem, quin model volem? Hem

sentit en determinades ocasions que volem un model gratuït,

públic i en català, això fins i tot ho han dit membres que

conformam aquesta cambra. I jo em deman: i l’actual model i

constitucional? Aquest actual vol dir que respectam el model de

les dues xarxes que tenim a la nostra societat sostingudes amb

fons públics, els centres públics i els centres concertats? El

Partit Popular està per l’actual, constitucional i estatutari,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604998
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=20160354
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m’agradaria que la resta de grups polítics us manifestéssiu en

aquest sentit al llarg de les vostres intervencions.

Fer aquesta pregunta sembla que és poc important, però,

com podeu entendre, l’he de fer, l’he de fer pels suggeriments

que han sortit en els mitjans de comunicació per membres del

món de l’educació, fins i tot, com deia abans, per membres que

conformam aquesta cambra.

I per aquest camí, també em deman: si representam el poble

de les Illes Balears, som transparents amb aquest en tots els

sentits, amb l’àmplia definició d’educació? Si l’educació és el

més important de les nostres vides, saben els ciutadans el

model educatiu que volem implantar? Un de nou o continuar

amb aquest, com deia abans, millorant. Els votants del PSOE

volen el mateix que volen els votants de MÉS i volen el mateix

que volen els votants de Podemos, el Govern està unit en

aquest punt? Tenim clar que volem un model global

d’educació, cedint una mica tots amb la finalitat d’arribar a un

pacte educatiu, com hi hem volgut arribar darrerament per

aconseguir la millor educació?

Podem començar, per exemple, amb l’actual facultat de

medicina: serem capaços en aquest parlament de posar-nos

d’acord amb la facultat de medicina? Els del PSOE ho duien al

programa de govern i diuen que sí, els altres diuen que no i la

mesclen amb totes i cadascuna de les actuacions que suposen

una mica de despesa, serem capaços de cedir i posar-nos tots a

cercar què és el millor per als ciutadans de les Illes Balears i

estar-hi d’acord?

Com deia abans, el panorama educatiu a l’Estat espanyol és

l’existència d’aquestes dues xarxes sostingudes amb fons

públics i amb fons concertats que es complementen i que

constitueixen la forma de fer efectiu el dret constitucional a la

llibertat d’ensenyament, sense oblidar el privat.

Deia transparència, per conèixer el nostre pensament en

matèria educativa, dir aquí simplement el que pensam, em

sembla que això és un acte de transparència, referit a centres

públics i concertats, molt bé. La consellera de Transparència,

que no hi és, encara que no s’ha publicat la seva dimissió en el

butlletí oficial i hi podria ser avui, si volgués, va ser l’estrella

del Govern al principi, va ser una estrella fugaç, pot ser, és

motiu de transparència? Pot ser per no recordar-se’n d’Aligi,

regidor de Podemos a l’Ajuntament de Palma, que no sols està

imputat i amb mesures cautelars, sinó que està condemnat i

amb desobediència, però li fem mamballetes? O per tot el que

es cou per Formentera? O pels fets aquí com la Sindicatura de

Comptes, el Consell Consultiu, a més d’altres plats que ens han

dut que ens tornen espessos de mala manera, com Calvià, per

exemple?

Em deman si s’espesseix la Conselleria de Transparència

d’aquest govern, i la de Participació. Per què s’espesseix? Amb

un exemple de participació, quan des dels membres, no

d’aquest govern, sinó de l’ajuntament, però de la voluntat

política d’esquerres varen deixar actuar el poble, la ciutat de

Palma, a un moment donat amb transparència, quan volien

llevar les terrasses del Born i varen dir que votin els veïnats; els

veïnats varen dir que no volien llevar les terrasses. I ara tenim

un altre exemple igual: volen llevar el monument de Sa Faixina

i han dit: no ho demanarem als veïnats...

(Rialles de l’intervinent)

..., no demanarem participació i ni transparentarem res perquè

no fos cosa que ens tornàs sortir que no, aquí la volem llevar

amb l’estil de dictadura més pura que hi pugui haver.

(Remor de veus)

És educació i cultura veure la palla només a l’ull de l’altre

i no veure la pròpia?

És una dita nostra, que me la deia la padrina també, que el

que no vulguis per a tu no ho vulguis per a ningú, i amb aquests

principis caminam pel món. Crec que no podem ser més clars

del que som, crec que no puc parlar més clar del que parl avui,

com deia, l’ensenyança concertada té a les Balears 52.000

alumnes front a 110.000 de la pública, 3.750 professors, són

10.000 professors de l’ensenyança pública, aproximadament el

40% es troba en mans de la concertada, i em deman: per què

serà, per la proximitat de la família al centre? Per què no hi ha

places suficients a la pública? Per què volen anar a la

concertada i no a la pública?

És cert que quan en el segon punt de la moció instam el

Govern de les Illes Balears a mantenir els concerts educatius

des d’infantil fins a batxillerat, així com en els cicles de

formació professional, és perquè creiem que hi ha un poc de

cada cosa. Però nosaltres volem continuar així?

Els partits polítics que donau suport al Govern, Podemos ja

sabem que vol comandar un poc més que els altres, però ho feu

transparentment i d’acord amb un model que voleu i voleu

representar? Serem capaços aquesta legislatura d’anar junts, de

fer junts tots qualque cosa?

Als de Podemos us he de dir: vosaltres estareu dins aquesta

barca de la concertada o estareu tal i com sortíeu amb García-

Page per reduir la finançació a la concertada? Estam d’acord

que l’educació és el més important de la vida?

Si és així, us deman reflexió al llarg de les vostres

intervencions, que més que llegir un discurs, com fem moltes

vegades, siguem capaços d’expressar la nostra visió quant a

l’educació que volem a Balears, amb franquesa, amb el

pensament polític que ens mereixem, amb el pacte per

l’educació, per tenir un pacte durador, poder expressar

clarament el model que volem, definir cap on anam, crec que

en aquests moments és el que el poble més necessitat de tot.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. Correspon la intervenció al Grup

Parlamentari Socialista per defensar les esmenes RGE núm.

5464, 5465 i 5466/16, el Sr. Casanova, per un temps de deu

minuts.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605464
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605465
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605466
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El

document Illes per un pacte, en el seu punt 1.2, explica el

model d’educació que volem, el model d’educació que

cerquem, i diu exactament: “Entenem l’educació com a servei

públic, el que significa promoure de manera efectiva que tota

la ciutadania pugui exercir realment el dret constitucional a

l’educació, i que aquesta, sostinguda amb fons públics, sigui

universal, que prengui com a fonaments la igualtat, l’equitat i

ofereixi una educació de qualitat, oberta realment a tothom,

sense cap tipus de discriminació.”

Per què dic això? Doncs dic això perquè el Sr. Vida, a la

seva primera intervenció, a la interpelAlació, va demanar als

diferents partits polítics que es manifestassin sobre quin és el

model educatiu que volen i quin és el millor per a la societat.

Doncs, també dir que la seva intervenció que cerca el consens

i el pacte, per això cerquem un model nascut del consens i del

pacte i que teòricament constaria d’un gran suport; si aquest és

el model que sorgeix d’Illes per un pacte, hauria de ser el

model que hauríem de fer constar.

De tota manera, el Grup Socialista entenem l’educació com

a un dret constitucional, tots tenim dret a una educació i sempre

amb criteris d’equitat i per garantir aquest dret a l’educació i

d’igualtat d’oportunitats defensam la millora contínua d’una

educació pública de qualitat, la qual són pilars de l’estat del

benestar i que es basa en un model coeducatiu, democràtic,

exigent i participatiu.

Aquest model es garanteix amb un sistema de centres

sostinguts amb fons públics, per tant, tot els centres que es

nodreixen dels fons públics tenen la mateixa funció: o bé fer

efectiu el dret universal a l’educació, ja sigui mitjançant una

xarxa pública o també mitjançant una xarxa de centres

concertats, els quals entenem que són, aquestes centres

concertats, una realitat complementària dintre del sistema

públic i per tant dins d’un sistema integrador.

Pel que fa als centres privats, malgrat fan la seva funció,

tenen una finalitat diferent; els centres privats el que pretenen

és una finalitat o bé econòmica o bé ideològica o bé ambdues

i, per tant, tenen uns interessos particulars que primen sobre

l’interès social que té l’educació.

Respecte de l’afirmació del Sr. Vidal que l’educació

concertada és la més barata, jo aquí crec que discrepo perquè

hauríem de definir què significa barat. Al meu poble, i jo no

soc d’aquí, jo soc d’un poble on diuen que bo i barat s’han

barallat, i per tant que sigui més barat econòmicament no vol

dir que sigui millor. Les famílies cerquen un model o un altre

en funció de diferents criteris, com bé ha dit o bé cerquen un

model ideològic o bé cerquen un model educatiu o bé cerquen

que sigui més prop del seu centre, etc.

De tota manera el que està clar és que l’educació l’entenem

com a un dret universal i des de l’administració s’ha de garantir

aquest dret i s’ha de treballar per millorar l’estat del benestar a

través d’una perspectiva que cerqui qualitat, eficiència i que

elimini les diferències socials.

Per això, vista moció, des del PSIB s’han plantejat tot un

seguit d’esmenes. Pel que fa al punt 1 de la moció, podem dir

que la Conselleria d’Educació treballa de manera agosarada per

tenir una xarxa de centres sostinguts amb fons públics que

garanteixi aquesta educació i, per això, té una finalitat de

disposar d’un sistema únic i equiparar els centres concertats i

els centres públics no sols quant a determinades parts, quant a

determinats drets, sinó també quant a unes determinades

obligacions.

També s’ha de dir que, per part del Govern, he sabut que

s’ha arribat a un acord per millorar la retribució del professorat

que fins ara tenia un acord aturat.

Des del PSIB fem una esmena per la qual intentem establir

un ensenyament públic i concertat amb una sola xarxa que

tengui una finalitat. Ja el Sr. Vidal, a la seva primera

intervenció, va dir que l’ensenyament públic és el nostre, per

tant el que volem és una xarxa de centres concertats que sigui

complementària i ajudi a satisfer les necessitats d’escolarització

i d’educació a què tothom té dret, com a dret universal que és.

Pel que fa al punt 2, és un punt que convindran amb mi que

té una redacció, no sé com qualificar-la, jo la qualificaria de

poc encertada, de poc encertada, perquè queda clar que els

concerts educatius s’estableixen per donar plaça escolar, primer

dintre del tram obligatori, és a dir, els concerts educatius

s’establiren com a una eina per poder donar aquest dret

universal a tothom, i arribar a tothom, dintre dels trams

obligatoris. Posteriorment, amb el creixement de l’estat del

benestar s’han anat ampliant a trams no obligatoris, com és

l’educació infantil, com és el batxillerat, com és la formació

professional, però el que hem de tenir és que aquests concerts

són una eina, no són un dret. Per tant, els concerts educatius

que es crearen per part d’un govern del PSOE, per cert,

responen a una necessitat, han de respondre a una necessitat

d’escolarització i no a una voluntat d’un centre. Per això

presentem aquesta esmena, en què l’únic que diem és que els

concerts educatius es mantendran en funció del que marca el

Reial Decret 2377, que són les normes bàsiques del concert

educatiu, i que determinin que continuen acomplint el requisit.

És a dir, el que es fa és concertar per satisfer necessitats

d’escolarització, per satisfer les necessitats de disponibilitat de

places escolars, i es mantenen els concerts mentre es

mantenguin els requisits; els requisits són les ràtios que s’han

fixat, la disponibilitat pressupostària, perquè també s’ha de dir

que la disponibilitat pressupostària és important.

En relació amb el pressupost dir que, bé, com vostès ja

saben l’escola concertada per part d’aquest Govern en els

pressuposts ja va tenir un suport important i que ja vam

discutir, que no passaré a discutir ara.

Pel que fa al punt 3, fa prevaler el dret d’escollir dels pares,

però nosaltres aquí sí que actualment amb la programació

arribem a percentatges en primera matrícula del 90%, però

resulta curiós, i en això també convindrà amb mi, que a una

altra banda, un altre tipus de discurs és demanar la redistribució

de tot aquell alumnat de necessitats educatives especials,

alumnat NESE, etc., per no crear centres gueto, com han vingut

a dir i, per tant, això xoca amb les necessitats dels pares, per

una banda diuen que els pares han de dir on han d’anar, però
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per una altra banda també diuen que el que diuen els pares si es

concentren molts alumnes d’una determinada categoria en un

centre o en una zona, s’han de redistribuir. Per tant, això en

certa manera rellisca i no encaixa correctament. Per tant,

plantegem aquesta esmena, a la qual deim que es mantindrà la

programació per tenir el major nombre de matrícules allà on els

pares demanen, sempre i quan hi hagi possibilitat.

I després en relació amb el punt quart -i ja acab-, dir que el

punt tercer i el punt quart per a nosaltres són pràcticament

semblants, són pràcticament iguals i, per tant, dir únicament

que l’administració educativa fa la programació general per

facilitar aquest dret dels pares a poder escollir. El que passa és

que en funció de les places escolars, de l’evolució de la

natalitat, etc., moltes vegades no s’arriba a donar un

compliment al cent per cent. Però bé, jo crec que arribar a

percentatges del 90% és més que suficient.

I això és tot. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Intervenció del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca per defensar l’esmena RGE

núm. 5484/16, la Sra. Busquets, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Em

permetrà, Sr. Vidal, que jo llegeixi, perquè encara no estic tan

avesada, crec que d’aquí uns anys arribaré a venir aquí amb

quatre apunts i faré un discurs coherent, però encara no m'hi

veig en coratge. Per això em prepar les coses perquè em dóna

més seguretat.

A la seva interpelAlació ja fa quinze dies el Sr. Miquel Vidal

ens va fer un envit perquè ens pronunciàssim sobre el nostre

parer quant a l’educació concertada, i la posició de MÉS per

Mallorca és i ha estat ben clara: rebutjam la confrontació

concertada-pública perquè el que no cercam nosaltres és la

divisió ni l’enfrontament de dos models educatius

complementaris; apostam clarament per l’escola pública,

perquè com vostè també ha dit, és universal i garanteix

l’educació per a tothom, arriba a tothom i és el sistema pel qual

cal apostar des de l’administració.

Cal aclarir que a més de l’educació pública, però, en

aquests moments i també des de ja fa molts d’anys, hi ha un

servei públic complementari que són els centres concertats, que

donen resposta al dret a l’educació allà on no arriba, per

diferents qüestions, la xarxa pública. Sabem que a les Illes hi ha

un 35% de l’alumnat que assisteix a escoles concertades. I

aquest percentatge varia segons els municipis, perquè si parlam

de Palma o Inca pot arribar a un 50%. Ara bé, la xarxa

concertada ha de respondre a uns criteris de transparència en la

gestió, equitat en l’atenció a l’alumnat i les famílies,

democràcia en els seus òrgans, necessitats d’escolarització i

voluntat de servei públic. I aquests criteris han de ser aplicat i

avaluats per l’administració educativa, que en aquest cas és la

conselleria. No entrem en la dicotomia pública versus

concertada, perquè per a les necessitats del sistema educatiu en

aquestes illes no és un tema prioritari. A més, tot i que la

voluntat és prioritzar la xarxa educativa pública, no podem

obviar que en aquests moments assumir públicament tot el

servei que ara dóna l’escola concertada és inviable.

Heu parlat que és més barata l’escola concertada, però això

és una trampa, perquè el professorat i també -d’això en parlaré

més endavant-, també el manteniment dels centres no és

suficient, del pagament del professorat després en parlaré. Per

tant, és una trampa això que és més barata. 

En la interpelAlació i en la moció el PP remarca diverses

vegades el concepte de llibertat d’ensenyament i nosaltres

apostam perquè la xarxa concertada és un servei complementari

que respon a necessitats d’escolarització i no a interessos

particulars econòmics. Així volem deixar clara la nostra

oposició als centres que segreguen per sexe i de determinada

opció religiosa, els coneguts centres del Parc BIT, el conveni

pel qual aconseguiren el concert, a més de dubtós té data de

caducitat i ens hem de comprometre a no renovar-lo, perquè

sota la llibertat d’ensenyament s’han subvencionat amb doblers

públics centres que tenen voluntat elitista i no inclusiva. 

És la Conselleria d’Educació la que ha de vetllar per al bon

funcionament de la doble xarxa d’ensenyament, el públic i el

concertat i garantir que s’asseguri l’equitat, la inclusió, la gestió

transparent i la necessitat d’escolarització, segons la zona on

s’ubica cada centre. La renovació o la concessió de concerts

educatius no són un dret en si mateixos, sinó que sempre han de

respondre a criteris objectius i en cap cas a criteris elitistes.

Per tal de vetllar per al bon funcionament de l’escola

concertada i per garantir la igualtat de dret dels seus

treballadors, de l’alumnat i de les seves famílies, la conselleria

ha dut endavant un seguit d’accions, com reorganitzar el

departament de l’administració que avalua i aplica criteris,

pagar els deutes que des de l’any 2008 respecte dels

treballadors hi havia pendents, o fer el calendari també de tot

un seguit de millores per a aquests treballadors; treballar per a

l’equiparació progressiva del professorat, millorar el sistema de

substitucions, crear un borsí d’interins de pública perquè pugui

ser usat per la concertada, exigir al sistema de gestió educativa,

que és el GESTIB, per garantir-ne la transparència; treballar

per a la regularització a les titulacions, ampliar els ajuts de

menjador, també per a l’alumnat amb necessitat econòmiques

i socials de l’escola concertada; garantir una distribució

equitativa de l’alumnat amb necessitats educatives específiques

de suport educatiu; i, en definitiva, treballar per a la millora de

l’educació quant a l’estabilitat i la continuïtat de la xarxa i els

seus treballadors i treballadores.

Finalment, volem refermar les idees que s’exposen en el

document Illes per un pacte, de què ja n’ha parlat el Sr.

Casanova, en què també hi han treballat la patronal, les

cooperatives i els docents de l’escola concertada. El sistema

educatiu d’aquestes illes necessita una comunitat educativa que

treballi pel bé comú, per allò que ens uneix, la millora de

l’educació, perquè és garantia de futur. I l’educació és el reflex

de la nostra societat diversa i plural i treballant des d’aquesta

diversitat aconseguirem un sistema educatiu inclusiu,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605484
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605484
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excelAlent, democràtic que ens conduirà, sens dubte, a una

educació millor.

Vostè, Sr. Vidal, diverses vegades diu “ens hi tendreu” per

aconseguir diàleg i consens en educació, “ens hi trobareu”. Així

ho esper, perquè crec que seria una passa molt important el

document Illes per un pacte i les persones que hi han treballat,

esperen que vostès s’hi pronunciïn, així com els companys del

Grup Parlamentari Podem, perquè sí que seria una gran riquesa

per a aquest pacte i seria veritablement un pacte, cercant allò

que ens uneix i allò que ens fa tirar endavant.

Pel que fa a les esmenes, nosaltres n'hem presentat una al

punt 4. Donarem suport a les esmenes que ha presentat el Grup

Socialista. Esperem que el grup que presenta la moció les

accepti i també que accepti aquesta esmena nostra, perquè

volem fer esment que l’escola concertada, els centres públics

i concertats, els concertats són una oferta complementària a la

pública i, per tant, el que hem de garantir és que la ciutadania

tengui aquest dret a l’educació i mantenir aquesta doble xarxa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Per a fixació de posició dels

grups que no han presentat esmenes, pel Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, el Sr. Aguilera per un temps de deu

minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, president, diputats, diputades, treballadors

i treballadores del Parlament i persones que ens visiten. Sr.

Vidal i la seva bancada, una imatge val més que mil paraules.

Podem dir-ho més fort, però nom és clar des d’aquest faristol.

Mirin la seva samarreta i a més a més, és graciós el comentari

que ha fet sobre la vestimenta. Em sembla que és clar quina és

la nostra aposta, aquest és el model des de Podem que donam

suport i defensem.

A la interpelAlació que vostè va portar a aquest parlament i

de la qual deriva aquesta moció, plantegem dues qüestions,

debatre si és bo canviar o mantenir l’actual model i, segona,

que es poguessin mantenir la resta dels partits polítics que

conformen aquest parlament, en relació amb quin és el model

educatiu que volem i sobretot debatre quin és el millor per

millorar la societat. Entre el seu partit i el nostre, l’aposta pel

seu model educatiu és més diferent, vostès, de fet, defensen una

educació discriminatòria, nosaltres la igualtat. Vostès defensen

la religió avaluable, nosaltres defensem la llibertat d’aprendre

el fet religiós. Vostès volen segregar l’alumnat entre pública i

concertada, nosaltres volem una xarxa pública de qualitat per

a tothom.

Li refrescaré què diu el nostre programa, al qual vostè ja hi

ha fet referència, Sr. Vidal, sobre aquest tema. Defensem una

educació de qualitat, pública, gratuïta, equitativa i

compensadora de les desigualtats socials i lingüístiques, laica,

crítica i en català. No entraré a detallar cadascun dels punts que

apareixen allà i només faré referència a l’escola pública. 

Dins d’aquest punt nosaltres proposàvem en el nostre

programa, primer, garantir el dret de l’educació atenent criteris

d’accés universal i gratuït de participació en el procés educatiu;

segon, garantir a totes les famílies el dret a escolaritzar nens,

nenes i joves en un centre públic, segons es vagi ampliant i

consolidant la xarxa pública. Quant a l’oferta de places en

centres concertats, només es continuarà finançant amb recursos

públics en els casos en què sigui necessari, és a dir, a causa

d’una insuficiència d’oferta a la xarxa pública. En l’última

legislatura s’ha baixat la inversió en educació un 20% des del

Govern central, i Balears és una de les comunitats que menys

ha invertit en educació per alumnat, 763 euros.

Tercera, establir criteris clars i transparents de valoració i

puntuació de l’alumnat per a l’accés a centres públics i

concertats. Dins d’aquesta proposta volem fer present que els

centres públics presenten un desequilibri negatiu enfront dels

concertats en el repartiment de l’alumnat nouvingut i de

l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu,

coneguts com NESE, ja ho han comentat altres ponents.

Aproximadament dues terceres parts del nostre alumnat estudia

a la pública, el 78% de l’alumnat (...) estudia a l’escola pública

i el 15% a la concertada. Això no és un repartiment equitatiu.

Quart, analitzar i revisar els actuals concerts educatius,

reduir progressivament els concerts en ensenyament no

obligatori. Des de Podem hem estat molt clars i contundents

des del primer moment, sabem que la llei empara aquesta

qüestió, però qüestionem com a l’anterior legislatura es van

adjudicar determinats concerts que han estat als jutjats, amb el

resultat que tots sabem.

Cinquè i últim, no cedir sòl públic per a centres educatius

privats. Per a Podem hauria d’haver-hi només centres públics

i privats, on es respectaria el dret a la lliure elecció de centre

per part de les famílies, que és allò que recull l’article 27 de la

Constitució Espanyola.

I per últim i no menys important, no concertar escoles que

duguin a terme qualsevol tipus de segregació de l’alumnat. Què

dir sobre aquest aspecte? No compartim aquest model i hi

estem en contra.

Volia comentar un aspecte que ha fet el company regidor

Aligi, sobre la lluita a l’educació pública. Jo també, igual que

moltíssimes persones que són en aquesta cambra, no és el

mateix lluitar i ser jutjat en aquest cas per defensar l’educació

pública que ser jutjats per corrupció. Aquí deixo aquesta

qüestió.

Continuo, deixant de costat ara el nostre programa i

comentant algun element de la interpelAlació. El Sr. Conseller

March va dir que el seu primer objectiu era l’escola pública, ja

que aquesta és la major garantia d’universalitat i equitat.

Nosaltres compartim, per suposat, aquesta premissa. Que digui

que la concertada va ser una creació del PSOE en els anys 80

i que el PP i el PSOE han mantingut durant dècades aquest

model. Nosaltres pensem, i ara ho comentaré, que hauríem

d’intentar treballar per tenir una escola pública. És important

també i aquesta és una qüestió que els mitjans de comunicació

ho han fet molt present, és que dins l’escola concertada hi ha

una diversitat molt important i també hem de fer..., (...) el pes
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que té l’escola catòlica. Concretament aquesta escola que tenen

centres que aposten clarament per una educació religiosa, des

de Podem apostem per una educació laica, en considerar que

les creences religioses formen part de la intimitat de cada

persona i per tant, no hi ha lloc a aquests tipus de centres,

almenys no s’han de finançar amb diners públics...

(Remor de veus)

Bé, idò aquesta és la nostra proposta, així queda clar.

Per tant, la nostra idea de model educatiu i som conscients

d’això, seria a llarg termini, Sr. Vidal, ja que ara i també ho ha

dit la Sra. Bel Busquets, amb els mitjans dels quals disposem,

no podem tenir una educació pública, tal i com a nosaltres ens

agradaria. Moltes vegades i li demano també al Sr. March, hem

reivindicat des de Podem i des de les altres illes, la necessitat

de més centres públics o no públics, però centres a altres illes,

aquí deixo aquesta qüestió.

Si continuam parlant del model educatiu del Partit Popular,

mirem l’hemeroteca i segurament aquests titulars no agradaran

al Partit Popular. “La corrupció valenciana va portar a

barracons centenars d’escolars”, una autèntica estafa

institucional que ha estat xifrada en més de 1.000 milions

d’euros en sobrecostos pagats CIEGSA, empresa pública

creada el 2000 per a la construcció de colAlegis. Passem a la

comunitat de Madrid, “l’impuls polític del PP a l’escola

concertada va engreixar les comissions de Francisco

Granados”. M’imagín que el Sr. Vidal i la bancada, m’imagín

que aquest model que proposen el seu partit concretament no

els agradarà, no? Correcte?

Quant al pacte educatiu, que també era el rerafons d’aquesta

moció, vostè demana diàleg i consens. A mi m’agradaria però,

preguntem des de Podem on era aquest consens i diàleg en la

legislatura anterior? Nosaltres no hi érem, d’acord? Però

segurament i tenim aquí diferents formacions polítiques que

saben perfectament quines baralles, batalles i això al carrer es

va fer molt palès, la seva política de consens i diàleg. Volem

realment aquest consens, nosaltres hi apostem.

És clar que des de Madrid, amb el Sr. Wert al capdavant i

el Sr. Bauzá, no va ajudar a aquest consens, com he comentat.

Hem patit durant més de tres dècades set lleis educatives, tenim

clar que la comunitat educativa ha d’estar present a l’hora de

formar part d’aquesta llei. Justament avui al Congrés es debat

sobre la derogació de la LOMCE. És una qüestió que la nova

llei tant a nivell estatal i després aquí com ja s’ha comentat, són

un referent d’intentar cercar un pacte educatiu i social.

Nosaltres estarem aquí i treballarem per aconseguir tot això.

Què hem de dir sobre el pacte educatiu com ja estem

comentant? Apareix com vostè sabrà i la resta de formacions,

en els acords pel canvi. Concretament diu: “imposar un gran

pacte per l’educació i posar les bases d’una futura llei

d’educació a les Illes Balears”. Nosaltres estam i estarem

treballant per a això. 

Des de Podem pensem que no només és necessari una nova

llei educativa, sinó que hi ha d’haver una clara aposta per

l’educació. No tot passa per la inversió econòmica, m’ha fet

gràcia el comentari que ha fet en el primer moment el Sr. Vidal,

sobre que la concertada és més barata. Nosaltres no compartim

aquest discurs, hauríem de valorar realment aquesta qüestió,

però bé, ho deixo aparcat perquè no tinc temps. És obvi que

necessitem una major inversió, estem a la cua, tant Balears com

Espanya d’inversió en educació i hem de solucionar aquesta

qüestió.

I el nostre posicionament sobre la seva moció. Com vostès

es poden imaginar el model que proposem és contrari i

relativament no hi ha molts de punts concrets, no? En el primer

punt votarem en contra, ja que, com hem manifestat, el nostre

model és una aposta clara per l’escola pública en la qual amb

el pas del temps aquesta s’ha d’ampliar a nous centres públics

i que a poc a poc vagi perdent l’escola concertada pes.

Sobre el segon punt votarem en contra, ja que entenem que

el Govern té l’obligació de garantir aquests estudis que

s’imparteixen en etapes obligatòries.

Al tercer punt hi votarem també en contra, ja que entenem

que la Constitució Espanyola empara ja el dret a l’educació i la

llibertat d’elecció de centre.

I també, per últim, votarem en contra, ja que creiem que el

Govern fa una planificació adequada quant a l’oferta escolar

que té. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

PROPOSTA PER LES ILLES, la Sra. Maria Antònia Sureda,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Des d’El Pi

hem defensat un model educatiu de qualitat, inclusiu, obert a

tots i que ofereixi la igualtat d’oportunitats. Des d’El Pi creiem

en l’escola pública i en l’escola concertada, perquè pensam que

l’escola concertada fa un servei públic per a la nostra societat,

un servei que complementa l’oferta educativa, hem de mirar la

qualitat. I amb això vull dir que és un model necessari per

cobrir les necessitats de la població i assegurar que tots i cada

un dels nins de Balears tenen una plaça a un centre

d’ensenyament, a més, evidentment, de ser un model totalment

legítim el qual garanteix el dret de lliure elecció pels pares i

sobretot el dret a l’educació.

Pel que fa a l’escola concertada, sabem que el Govern ha

dut a terme accions de diàleg i de compromís amb els docents

d’aquestes escoles i amb els equips directius d’aquests centres.

A la interpelAlació de fa dues setmanes, el conseller Martí

March va dir: “l’escola concertada no és ni la nostra enemiga

ni la nostra adversària.” I li hem de dir que ens agrada sentir-ho

i que ho celebram, ara bé, el que ens preocupa és que potser no

tots els partits que donen suport al Govern pensin igual.

Ja li vàrem comentar aquí mateix, a una pregunta que va fer

el nostre portaveu, Jaume Font, a la presidenta, que ens sembla
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greu i llastimós que un partit que dóna suport al Govern no

comparteixi el seu parer en aquest sentit, i que no firmés el

pacte educatiu que varen signar altres partits polítics, sindicats,

AMIPA, centres públics i centres concertats i altres actors del

món educatiu, com va ser el document Illes per un pacte. Ens

sembla greu, perquè si no estam d’acord amb coses tan

essencials com l’educació, després d’aquests quatre anys tan

tèrbols, no sabem molt bé com avançarem cap a l’avantpacte.

Però bé, el posicionament d’El Pi envers l’escola

concertada sí que és clar i respecte de la moció que presenta el

Grup Parlamentari Popular avui, he de dir que en el punt 1 el

votarem a favor, perquè, com he dit, El Pi defensa el model de

les dues xarxes, pública i concertada, perquè és necessari i

perquè garanteix la llibertat d’ensenyament.

També donarem suport al punt 3, perquè hi estam a favor,

com no podria ser d’altra manera, del dret a la lliure elecció

dels pares i mares a l’hora de triar un règim o un altre. Val a dir

que aquest problema no és d’ara, el Partit Popular, quan era al

Govern, tampoc no va ser capaç d’aconseguir aquesta llibertat

d’elecció, ho dic perquè som molt conscients que és un tema

complicat, ho sabem, però si es presenta avui i aquí i es vota

que sigui seriosament, que sigui per fer-hi feina, ja que ni uns

ni els altres no han aconseguit mai assolir aquest objectiu.

Respecte del quart punt, creiem que va en consonància amb

el tercer, possiblement el que ha fallat ha estat la manca de

planificació a l’hora de pensar l’oferta escolar, i així, la lliure

elecció no acaba de ser real. Com he dit, esperam que s’hi faci

feina.

Pel que fa al punt 2, en canvi, no hi estam totalment

d’acord, des d’El Pi pensam que les coses, siguin del caire que

siguin, és clar que s’han de mantenir si és necessari, però no

renovar de forma automàtica sense estudiar i avaluar les

necessitats, el funcionament i els resultats. Per tant, a aquest

punt no li podrem donar suport, a no ser que accepti l’esmena

que fa referència..., que ha presentat el Grup Parlamentari

Socialista, o que, de qualque manera arribin a un acord.

Res més a dir, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Bé, vostès saben que el

nostre grup, precisament, no es caracteritza perquè siguem uns

grans defensors de la Constitució, tot i que, evidentment,

l’acatam, però precisament en aquest cas jo crec que... o amb

el cas que vostès plantegen, i com que citen tant el dret

constitucional, diversos drets constitucionals, he de dir que

estem molt en la línia del que estableix el text constitucional, en

canvi crec que la moció que vostè ens presenta en alguns punts

se n’escapa, que bàsicament és proclamar el dret fonamental a

l’educació, això vol dir a rebre una educació de qualitat, a més

a més la mateixa Constitució diu que l’ensenyament bàsic és

obligatori i gratuït.

I després el reconeixement de la llibertat d’ensenyament,

que és una altra cosa i que no és un dret fonamental, reconeix

la llibertat d’ensenyament, la qual cosa, com ja ha quedat clar

amb diverses sentències del Tribunal Constitucional, no vol dir

que existeixi l’obligació dels poders públics de finançar aquest

ensenyament privat; és a dir, no hem de confondre la llibertat

d’ensenyar, que està relacionat amb la llibertat de càtedra, amb

la llibertat d’expressió, amb l’obligació dels poders públics de

finançar aquest ensenyament. Altra cosa és que la Constitució,

a un nivell de dret fonamental, a un altre punt de l’article 27,

diu que els centres que acompleixin determinats requisits

podran rebre l’ajut de l’administració. I nosaltres hi estam

totalment a favor.

En contra, i malgrat la paranoia d’alguns diputats del seu

grup que s’entesten a dir que estem en contra de l’ensenyament

privat, privat-concertat, és a dir, la iniciativa privada a l’àmbit

de l’ensenyament, jo li he de dir que, pel que fa al nostre grup,

i per això deia que estam d’acord amb l’esquema que defineix

la Constitució, no tenim cap reserva respecte de l’escola

concertada, cap ni una, i per diversos motius que estan

totalment arrelats en el nostre ideari: primer, perquè estem a

favor de la llibertat, de la llibertat d’expressió, de la llibertat de

la difusió de les idees; després perquè estem d’acord amb la

iniciativa privada i considerem que moltes vegades la iniciativa

privada pot donar respostes més satisfactòries que la pública,

no creiem que necessàriament..., estam en contra de la idea

aquesta que esquerra vol dir que tot sigui públic, no, nosaltres

creiem que hi ha una tradició d’esquerra que la iniciativa

privada és important i en el cas, per exemple, concretament que

parlam de les escoles concertades, doncs hi ha tota una tradició

d’ensenyament lliure i d’escoles concertades que van en una

sintonia ideològica en la que nosaltres pensem. I després també

perquè estem a favor de la diversitat, de la llibertat d’elecció,

per tots aquests motius, és a dir, tot això que entronca totalment

amb el nostre ideari, i per tant no és cap postura forçada la que

exprés, nosaltres no tenim cap mena de reserva amb l’escola

concertada.

Jo li donaré resposta a algun dels temes que vostè ha

plantejat, perquè vostè ens ha fet una sèrie de preguntes i jo

vull comentar-les abans d’entrar en els punts de la moció.

D’una banda, hi ha un tema que em sembla que no ha sortit

en el debat i em sembla que és molt important, no es pot parlar

de la situació de l’escola pública concertada a les Illes Balears

sense distingir per illes, perquè la realitat és radicalment

diferent illa per illa. I només li donaré una dada que, com

qualsevol dada de síntesi, pot tenir poc poder explicatiu, però

en aquest cas..., que és el percentatge d’escolarització a l’escola

concertada per illes, i fixi’s quines diferències hi ha: a

Mallorca, parlam del 45%; a la següent illa, que és Menorca,

baixa ja, amb dades actuals, al 20%, que històricament havia

estat en un 30% i en els últims deu anys ha davallat molt; a

Eivissa, un 16% i a Formentera un 0%. Per tant, bé, qualsevol

anàlisi mínimament rigorosa d’això i quan parlam de llibertat

d’elecció pot ser que l’anàlisi per illes ens doni una realitat

totalment diferent i per tant unes conseqüències de la moció

que vostè ens presenta també totalment diferents.

També he de dir, per destruir alguns tòpics, i ara aquí..., uns

tòpics i en aquest cas a favor de l’escola concertada, i ara aquí
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citaré dades exclusivament de Menorca, que són les que tinc,

sobre algun discurs, sobre doncs que l’escola concertada no és

prou inclusiva, per exemple a Menorca tenim que el

percentatge d’immigrants escolaritzat a escoles concertades és

exactament el mateix que el nombre total d’alumnes en escola

concertada, i fins i tot els alumnes en estats educatius especials,

cal dir que és una mica més baix, està en un 18%, recordin que

els deia que el percentatge d’alumnat en escola concertada era

un 20%, però bé, tampoc se’n distancia molt.

Això era un primer comentari que volia fer-li a la seva

moció, de dir que quan analitzem això hem de tenir en compte

la diversitat per illes.

I després també volia aportar aquí una reflexió que, en

aquest cas, és del professor Pere Alzina, a un estudi qualitatiu

que ha fet sobre els motius d’elecció, que vostè diu, bé, per

quins motius? No ho sabem. Bé, doncs ell sí que ho sap, perquè

ell ho ha demanat fent diverses entrevistes a famílies i arriba a

les següents conclusions: diu, pels resultats, no pel mite que

l’escola pública té pitjors resultats cau a terra si es descompte

l’efecte de les característiques socioeconòmiques de l’alumnat;

pel factor religiós, té certa rellevància, però ell ha trobat que el

que té més pes, curiosament, és l’ambient del centre. És a dir,

els pares creuen que a l’escola concertada els seus fills faran

uns contactes socials positius que influiran positivament en els

resultats i en el seu futur sociolaboral. Aquest és el motiu que

ha trobat el professor Pere Alzina, per a l’elecció del centre.

Això evidentment és legítim, perquè tots els pares cerquem el

que creiem que és millor per als nostres fills, només faltaria,

però sí que ho hem de tenir en compte perquè açò clarament

marca que pot ser un obstacle per a la cohesió, per a la

diversitat, per a la igualtat d’oportunitats, que és un dels

elements fonamentals del sistema educatiu.

També, per acabar, amb el tema de la més cara, més barata.

Això ha estat una mica frívol per part de vostè, de si és més

cara o més barata, primer perquè, igual que no es pot parlar de

resultats sense tenir en compte les circumstàncies

socioeconòmiques, tampoc no es pot parlar de preu sense tenir

en compte molts altres paràmetres. I després per una cosa molt

important, que és que amb això què ens diu: que a vostè ja li

semblen bé els concerts actuals com estan? Creu que són

adequats, que les escoles concertades, amb el suport que reben

de l’administració poden funcionar i fer una escola de qualitat?

Perquè clar, com vostè sap, a moltes escoles concertades les

famílies acaben fent aportacions, tot i que no hauria de ser així,

i aquesta és una problemàtica sobre la qual en aquests moments

no em vull ni posicionar a favor ni en contra, només la vull

posar sobre la taula, perquè segurament el que convindria és

que l’escola pública estigués més ben finançada i que l’escola

concertada també estigués més ben finançada per poder dur a

bon terme la seva missió.

Entrant en els punts de la seva moció, jo crec que en el punt

1 hi ha una confusió, crec que les esmenes que han presentat els

altres grups de la majoria milloren molt la seva moció, i jo

estaria molt content que vostè les acceptés perquè això ens

permetria votar-hi a favor. Però, per exemple, en el punt 1, jo

hi veig aquesta confusió que li deia entre que una cosa és el

dret a l’educació i l’altra és la llibertat d’ensenyament: dret

d’educació vol dir que hi ha d’haver una xarxa sostinguda amb

fons públics perquè tothom, tots els fillets, puguin anar a

estudiar a una escola de qualitat, però la llibertat

d’ensenyament no pressuposa que automàticament, pel fet de

ser un centre, es tengui el dret a rebre un concert econòmic.

Això es veu molt bé en el punt 2, que el Sr. Casanova deia

que no sabia com qualificar-lo el punt 2, doncs miri, jo li he

trobat un qualificatiu, que és barra lliure, el punt 2 diu: “Tots

els centres que així ho solAlicitin tenen dret al concert i amb

renovació automàtica d’aquests.” És clar, a veure, és el que li

deia, la llibertat d’ensenyament no vol dir necessàriament que

l’administració hagi de finançar tot aquell que ho solAliciti; jo

crec que l’esmena que presenta el Sr. Casanova en aquest punt

millora molt el redactat, perquè diu, home, sempre que

s’acompleixin els requisits, que, a més a més, és el que diu la

Constitució.

També en el punt 3 es mescla aquesta llibertat

d’ensenyament amb la llibertat d’elecció del centre, la llibertat

d’ensenyament tendria a veure amb això que dèiem la llibertat

de crear centres i la llibertat d’elecció del centre tendria més a

veure amb el dret a l’educació.

I a més a més, s’acaba amb el tema d’augmentar els

percentatges de matrícules en primera opció. És clar, jo aquí li

explicaré, perquè era el que li deia dels efectes de la seva

moció, augmentar els percentatges de matrícules en primera

opció això, en alguns casos, com per exemple a Menorca, el

que voldria dir és que cal disminuir l’oferta de concertada i que

cal incrementar l’oferta de pública, perquè el que passa a

Menorca és que s’omple la pública, i probablement m’imagino

que també deu passar a Mallorca, que s’omple la pública i les

famílies que no aconsegueixen plaça a la pública després han

d’anar a la concertada. Llavors ens trobem que, és clar, vostès

fan sempre d’alguna manera aquesta cançoneta que sembla que

una mica el seu discurs és: és que tothom voldria anar a la

concertada perquè és molt més bona però no hi ha prou places.

Però és que la realitat és totalment a l’inrevés, almenys a

Menorca, no conec les dades de Mallorca: primer s’omplen

totes les places de la pública i després els que no poden anar a

la pública es veuen obligats a anar a la concertada, amb la qual

cosa la seva preocupació per aquest article de la Constitució,

que diu que tots els pares tenen dret a donar als seus fills una

formació religiosa, d’acord amb les seves creences, ens trobem

que hi ha moltíssims pares que voldrien una formació no

confessional per als seus fills que es veuen obligats a portar-los

a una escola catòlica. Aleshores, m’agradaria també saber quina

és la seva opinió sobre aquest punt.

I respecte del quart punt, doncs li dic el mateix, perquè

vostè parla d’una planificació adequada, doncs una planificació

adequada, d’acord amb la seva moció, almenys a Menorca el

que voldria dir és: creem més places a la pública, perquè és el

que la gent demana, i comencem a reduir i comencem a

desconcertar places a l’ensenyament concertat.

Bé, per tot això, jo crec que les quatre esmenes que s’han

presentat milloren tots i cadascun dels punts i els posen en la

línia del que seria acceptable per a nosaltres i, per tant, si vostè

vol acceptar-les nosaltres votarem a favor de la moció.

Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt,

Ciutadans, la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados.

Aproximadamente el 70% de las familias de Baleares eligen

para la formación de sus hijos los centros públicos y

aproximadamente un 30% eligen la formación que se ofrece en

la escuela concertada.

Desde Ciudadanos pensamos que la libertad para la

creación de centros escolares por parte de la iniciativa de los

propios ciudadanos es garante de la libertad de enseñanza, que

promulga nuestra Constitución en su artículo 27. Una libertad

de enseñanza que es obligada columna de soporte de

sociedades libres, plurales y respetuosas con los derechos

individuales; una libertad de enseñanza que hace de nuestro

sistema educativo un sistema libre y plural, acorde con nuestra

sociedad. Y esta oferta plural ha de poder ser accesible para

todos los ciudadanos, independientemente de su condición

económica.

El concierto es la manera de hacer efectiva esta

accesibilidad, con el concierto los poderes públicos garantizan

el derecho de los padres para poder ejercer su libertad de

elección de centro para la formación de sus hijos, ya que sólo

existe verdadera libertad de elección si ésta no depende del

estatus económico de la persona. Así pues, la escuela

concertada no posee un carácter subsidiario respecto a la

escuela pública, sino que es importante en sí misma, y

demandada como primera opción por muchos padres.

Los dos modelos, pública y concertada, son importantes, los

dos han de ser de calidad, porque los dos trabajan con nuestros

niños de Baleares. Por otra parte, y este es un hecho muy

relevante y de gran importancia, y así lo puede corroborar el

conseller de Educación, el Sr. Martí March, de todos es

conocido las grandes dificultades presupuestarias que le supone

a la administración contar con las infraestructuras necesarias

para dar cabida al alumnado de nuestras islas, aún estando ese

30% de los alumnos en la escuela concertada. En muchos

pueblos de Baleares se necesita la creación de nuevos colegios

e institutos y de ciclos de formación profesional que hoy por

hoy están en lista de espera desde hace bastante tiempo, esta

lista de necesidades se duplicaría en el caso de no existir el

concierto educativo y conllevaría un aumento espectacular de

las ratios en los centros públicos, haciendo inasumible una

enseñanza de calidad.

Desde Ciudadanos apostamos por un sistema educativo,

donde la escuela pública y la escuela concertada ofrezcan a

padres y alumnos una red de centros escolares de calidad,

ambos, donde los alumnos puedan cursar todos sus estudios,

desde infantil hasta bachillerato, incluyendo formación

profesional básica y de grado medio, y poniendo especial

atención en aquellas líneas o en aquellos centros de educación

especial. Una red de centros escolares de enseñanza pública y

concertada de calidad, con ratios adecuadas, autonomía de

centro, innovación metodológica, trilingües y donde se tenga

como objetivo la excelencia académica y en valores.

Por todo ello, Ciudadanos hace una apuesta por la escuela

pública y por la escuela concertada, no como dos sistemas

confrontados, sino como conformantes de un sistema educativo

de calidad y universal, capaz de ofrecer pluralidad, y el derecho

real de elección de centro por parte de los padres dentro de una

sociedad libre y plural.

Ciudadanos votará a favor de los puntos de la moción.

Igualmente, en el punto 2, claro, pone “renovación automática

d’aquest”..., sí, y es porque, claro, renovación automática en el

caso de que siga habiendo demanda con los padres, sí, muy

bien.

También me gustaría comentar que es cierto que nuestro

sistema público es cierto que todos somos conscientes que no

nos funciona bien. Es cierto que desde hace mucho tiempo

tenemos una tasa de abandono escolar muy alta, un 32%.

También es cierto que la escuela concertada tiene también

graves problemas de financiación. Y..., claro, nos sorprende

porque entre todos hemos de encontrar un pacto educativo y

comentar que, claro, ha sorprendido un artículo en prensa que

ha salido hoy, donde ya hay un paquete de medidas para

solucionar los problemas de nuestro sistema educativo, y ese

paquete de medidas nos hemos quedado un poco fríos todos,

pues es la eliminación de los programas de refuerzo para los

niños con necesidades educativas especiales en la escuela

concertada. Sinceramente, desde Ciudadanos apostamos por la

escuela pública, pero no creemos que precarizar la situación de

los niños de la escuela concertada sea una mejora en la calidad

de los niños de la escuela pública. Yo solamente espero que

esta información que haya salido hoy no sea correcta.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Intervenció del grup

parlamentari proposant per fixar posició i assenyalar les

esmenes acceptades per un temps de cinc minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President. El més important d’aquesta moció és

que si ens plantejàssim això fa uns mesos, dos anys, sobretot,

que el Partit Popular fos capaç de dur una moció per parlar

d’educació en aquesta cambra i fos capaç de tenir el suport de

quasi tots els grups parlamentaris -llavors parlarem dels que

diuen que no- no ens ho haguéssim cregut. Crec que la societat

madura. L’oferiment al diàleg i al consens per part del partit és

sincer, Sr. Conseller, i ho sap, i sap que el pacte educatiu i

durador és pel que apostam, i aquí hi volem ser. 

Acceptam les esmenes que ha fet el PSOE al punt 1.

Acceptam l’esmena que ha fet MÉS per Mallorca al punt 4. Al

punt 2, Sr. Castells, puc entendre que hi ha -Sr. Casasnovas, per

favor- una transacció, en què entenc que si quedàs redactat de

la següent manera hi estaria d’acord tothom: “El Parlament de

les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a mantenir
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els concerts educatius des d’infantil fins a batxillerat, com als

cicles de formació professional, sense que es llevi cap concert

dels que estan autoritzats fins ara”. Així hi estaríem tots

d’acord?, idò quedaria el punt 2 redactat així. I el punt 3, també

Sr. Castells i Sr. Camps, que hi heu fet referència, i senyors de

Ciutadans, quedaria redactat: “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de les Illes Balears a fer efectiu el dret

constitucional a la llibertat d’ensenyament posant els mitjans

necessaris per tal que els pares i les mares puguin exercir la

seva llibertat d’elecció de centre”, punt i final. Així hi estam

d’acord tots? Idò, Sr. President, en principi quedaria..., o Sra.

Presidenta ara, quedaria redactat d’aquesta manera.

Dues coses, per acabar. Jo vos vull donar les gràcies a tots

per poder posar la primera pedra del model educatiu que volem

per a les Illes Balears, per poder fer un model educatiu durador

i perquè no hagi de dir en aquesta cambra “no faceu aquestes

coses perquè d’aquí a tres anys, quan tornem a governar, ho

llevarem”. Però sí que vos vull fer dos esments, als de

Podemos: sou a temps a repensar-vos-ho; no és lògic que el que

diu el Govern que vosaltres heu posat i que voleu comandar

se’n dugui, juntament amb tota l’oposició, el vot de tothom

menys el vostre, això no és normal i és molt mal d’entendre,

vos ho promet. Segon: heu d’aprendre a distingir que hi ha

persones dolentes pertot, i a ca vostra també; no podeu defensar

aquí, no podeu defensar el Sr. Aligi de l’Ajuntament de Palma;

el Sr. Aligi no es que estigui imputat, jutjat, és que està

condemnat i està en rebelAlia perquè no vol complir la

sentència. Sigui pel que sigui, la justícia és igual per a tots, i

això ho heu d’admetre. Costa a vegades entendre-ho, però ho

heu d’admetre, la justícia és igual per a tots, no només per als

ulls que vosaltres voleu veure. I la darrera reflexió: sou a

temps, tenim com a deu minuts més d’intervencions, per poder

dir que sí a un pacte..., a una manera d’entendre la societat

educativa de les Illes Balears. Jo sé cert que si feis dues voltes

més i mirau tots els botonets verds que es pitjaran segur que

vosaltres també el voldreu pitjar.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vidal, accepta la votació separada?

Votació conjunta.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sra. Presidenta, amb el seu permís...

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, és que demanaríem un recés per poder analitzar les

transaccions que..., perquè, clar, ha dit el text in voce i... no em

queda clar quin és el text final que queda, a l’esmenant.

Gràcies.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, Sra. Presidenta, simplement era...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Casanova, no té la paraula. Si la vol...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sra. Presidenta, vull la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies. Respecte de la transacció del punt 2, que diu “el

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a mantenir el concert educatiu des d’infantil a

batxillerat, així com als cicles de formació professional”,

després ha afegit “sense que es llevi cap concert”, sempre que

compleixin els requisits, sempre que compleixin els requisits,

perquè si no compleixen els requisits no seria... Sí és així sí que

l’acceptaríem.

(Remor de veus)

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sra. Presidenta, demano la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, demanam el que ha comentat el Sr. Castells, un recés per

aclarir exactament els diferents punts, i a més a més vull

demanar al Sr. Vidal si serà conjunta o separada, perquè no ha

quedat clar. M’imagín que serà separada, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha dit que seria conjunta la votació, el Sr. Vidal; jo li ho he

demanat i ha dit que seria conjunta.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Ah, amb les esmenes pertinents. D’acord, ok, gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, farem un recés de tres minuts, si li pareix bé, i poden

aportar als serveis de la cambra les esmenes tal com queden els

punts concretament escrits perquè puguem saber exactament

quines són les esmenes.

Comencen els tres minuts de recés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vidal, podria dir exactament com queda... la moció.

(Algunes rialles i remor de veus)

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Quedaria de la següent manera. En el primer punt, talment

com està redactat i s’accepta l’esmena del PSOE, que és afegir

una frase a la segona coma.

I el quart punt queda talment, acceptam l’esmena del PSM.

El punt tercer, queda talment, però acaba després de

“centre”, és a dir, llevam, “... incrementant els percentatges de

matrícules de primera opció elegida pels pares i les mares”,

fora.

I el segon punt queda redactat de la següent manera, aquest

és més complicat: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a mantenir els centres d’educatius

des d’infantil fins a batxillerat, així com els cicles de formació

professional, sempre respectant el dret constitucional i sempre

que compleixin els requisits per la normativa que regula els

centres educatius”.

És correcte així per a tothom?

LA SRA. PRESIDENTA.

Molt bé. Votació conjunta o separada? Votació conjunta.

Procedim a la votació. Iniciam la votació. Votam.

Vots a favor, 46; abstencions: 9.

Queda aprovada la moció.

IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió

d'Assumptes Socials i Drets Humans del Projecte de llei

RGE núm. 10606/15, de la renda social garantida de les

Illes Balears.

Passam al punt 4 de l’ordre del dia d’avui que consisteix en

el debat i la votació del dictamen de la Comissió d’Assumptes

Socials i Drets Humans del Projecte de llei RGE núm.

10606/15, de la renda social garantida de les Illes Balears.

Té la paraula la Sra. Fina Santiago per presentar la llei.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez).

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes les persones

presents a la sala. Benvinguts als representants del tercer sector,

que avui ens volen acompanyar a l’aprovació d’aquesta llei de

renda social. 

Els primers minuts que utilitzaré volen ser uns minuts

d’agraïment, agraïment a tots els grups parlamentaris que no

hagin presentat esmena a la totalitat, un agraïment especial cada

un dels diputats i diputades que han fet feina en la ponència des

de la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans i al lletrat

per la seva feina. El fet de no presentar cap esmena a la totalitat

pot donar esperances de continuació d’aquesta prestació

econòmica, independentment de la configuració dels futurs

governs. Personalment vull agrair la feina de tots i de totes els

que han participat des de la Conselleria de Serveis Socials i

Cooperació, a tot l’equip polític, a tot l’equip tècnic,

especialment als tècnics de la secció jurídica, el de la direcció

de Serveis Socials i Planificació i als de la Secretaria General.

Vull agrair també a la Mesa del tercer sector la feina feta amb

relació a aquesta llei, les seves aportacions, la voluntat

d’arribar a consensos i sobretot el seu treball i el seu

compromís permanent i incansable amb la gent més vulnerable

d’aquest país. 

Avui s’aprovarà la llei de renda social garantida i s’aprova

en un context social on hi ha una taxa de risc de pobresa al

voltant d’un 19% i on un 62% de les famílies autodeclaren que

tenen problemes per arribar a finals de mes. 

Avui s’aprovarà un nou dret per a la ciutadania, un dret que

es concreta en una prestació econòmica mensual dirigida als

ciutadans i a les ciutadanes sense recursos econòmics suficients

per cobrir les seves necessitats bàsiques i que duguin, com a

mínim, 36 mesos empadronats a qualsevol municipi de les Illes.

És una llei que estableix un mínim de subsistència a la

comunitat autònoma que se situa al voltant del 80% de

l’IPREM, mínim que augmenta proporcionalment amb relació

als membres de la familia. A la pràctica, això vol dir que quan

s’acabi d’implementar aquesta renda social les persones que

estiguin per sota d’aquest impost podran solAlicitar-la.  La llei

que estableix que es mantindrà aquesta prestació econòmica

mentre duri la situació que la motiva. És, com saben, una llei

ambiciosa i com a tal s’ha d’implementar progressivament, de

la mateixa manera que s’han implementat altres lleis

ambicioses i que amb els anys han millorat la qualitat de vida

de les persones i han canviat models socials.

Per a l’any 2016 la renda social va dirigida a les famílies

sense ingressos, sense ingressos econòmics i amb menors

d’edat al seu càrrec. Això també s’aprova avui ja que ho recull

el text que se sotmetrà a votació. A partir de 2017

s’incorporaran altres prestacions de vulnerabilitat econòmica

que s’incorporaran mitjançant la llei de pressuposts. 

De les esmenes presentades dues són, al meu entendre, les

que reflecteixen les principals discrepàncies que els grups de

l’oposició tenen amb el text que va presentar el Govern, text

que, per altra banda, ha estat avalat pels grups que donen suport

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2015010606
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al Govern. Una d’aquestes discrepàncies és la necessitat de

contraprestació per la persona perceptora, és a dir, que la

persona hagi de realitzar qualsevol tipus de contraprestació per

poder cobrar la renda. Això, de fet, suposa pensar que el

ciutadà o la ciutadana té qualque dificultat social o laboral per

aconseguir aquests ingressos mínims de subsistència. Si això és

així, no ha de ser la renda social l’instrument tècnic que tenguin

els professionals dels serveis socials per motivar a l’usuari que

assisteixi a un curs, que vagi a formació, que realitzi

determinades tasques socials. Els professionals de serveis

socials tenen altres instruments, altres prestacions tècniques i

altres metodologies per aconseguir aquesta inserció social

davant problemes socials detectats i valorats. 

És la situació de vulnerabilitat econòmica la que ha de

determinar qui és el perceptor, i això ve condicionat pels

ingressos i per la seva situació econòmica. Això, de cap

manera, no ha de suposar que no hi hagi obligacions, de fet n’hi

ha i de fet hi ha un règim sancionador per si s’incompleixen

aquestes obligacions. Les obligacions mínimes que han de tenir

aquestes persones perceptores són que la renda es destini a

cobrir les necessitats bàsiques, que estigui apuntat al SOIB, que

no rebutgi cap oferta de treball, aplicant la mateixa normativa

que s’aplica a la prestació per estar aturat, a part de colAlaborar

amb l’òrgan instructor en tot allò que aquest requereixi. 

Durant el procés parlamentari s’han introduït altres

obligacions, i benvingudes siguin. Mirin, ara, aquests dies, tots

els mitjans de comunicació ens han informat de coses que estan

passant al nostre entorn. Una societat que permet premis de

jubilació i per a milionaris, com és el cas de 35 milions del Sr.

Alierta per part de Telefònica o aquesta mateixa societat que

permet el funcionament dels paradisos fiscals amb l’únic

objectiu d’evadir imposts, aquesta mateixa societat que permet

això, després ha de ser hiperexigent amb persones que tenen

una situació de vulnerabilitat econòmica? Què hem d’exigir a

gent que el seu problema és que no té treball en tot l’any o que

el té unes setmanes o que el té uns mesos o que ja no té edat o

que té una edat laboral, però que per la seva edat no troba feina

o que té treball per hores amb un sou molt baix. Que els hem

d’exigir a aquestes persones?

L’altra discrepància se centra en si la gestió l’han de fer els

consells o el Govern. Si s’està d’acord amb la reflexió anterior

s’entendrà que la renda social no és un instrument de reinserció

social; segur que evitarà el deteriorament, la cronificació i la

marginació de moltíssimes famílies, té, per tant, un valor de

prevenció importantíssim, però no està dirigida a la reinserció

social, competència dels consells, perquè moltes d’aquestes

famílies quan han tengut un lloc de feina, o tenen temporalment

un lloc de feina, no han tengut cap problema d’inserció en el

lloc de feina, han sabut i saben gestionar adequadament un

pressupost familiar. 

Ara, mentre estic llegint això, em ve del que ens varen

informar en una d’aquestes visites que vàrem fer a un d’aquests

llocs que reparteixen menjar. Em va dir una d’aquestes

persones que ho gestiona que unes dones, normalment són

dones que hi van, es varen juntar i de forma molt discreta els

varen dir, “mirin, si no els sap greu, en lloc de cigrons secs ens

donin llenties perquè quan els hem de bullir gasten menys gas”.

Què hem d’explicar nosaltres a aquestes persones de com es

gestiona un pressupost que és el principal punt que es posa en

aquesta contraprestació social, per exemple, a la renda mínima

d’inserció?

Han sabut i saben gestionar adequadament un pressupost

familiar, no tenen problemes de convivència social o

comunitària, tenen capacitats parentals absolutament

adequades; el que manca són ingressos, el que tenen és una

manca d’ingressos estables, i això ho veim molt bé a l’evolució

de la renda mínima d’inserció. Quan ho hi havia crisi

econòmica aquesta renda mínima d’inserció, amb 2,5 milions

d’euros, sobrava per a la comunitat autònoma, la tornaven els

consells insulars. És a rel d’aquesta crisi econòmica que en

aquests moments estam gestionant 10 milions de renda mínima

d’inserció en el conjunt de la comunitat autònoma, i les

persones que hi van són persones absolutament normalitzades,

que el problema que tenen és que no tenen feina, que han gastat

la prestació que protegeix de l’atur i la prestació familiar.

Tenim dades que demostren que entre el 70 i el 75% de

persones que quan esgoten el préstec per l’atur o la prestació de

l’atur van directament a la renda mínima d’inserció. No tenen

problemes d’inserció social, tenen el problema que no

aconseguim com a societat garantir ingressos estables al

conjunt de la ciutadania.

Podem caracteritzar al renda social com a la primera

prestació autonòmica dirigida a les famílies, en aquest cas a

famílies amb vulnerabilitat econòmica, i la competència en

família, tal com estableix l’article 30.16 de l’Estatut

d’Autonomia és del Govern. Una altra de les característiques de

la renda social que avui sotmetem a votació és que els

potencials perceptors, si tenen dret a prestació de caràcter

estatal, l’hauran d’haver solAlicitada, i està pensada a més a més

de tal manera que es podrà adaptar a altres prestacions

econòmiques futures que es puguin desenvolupar. Així, per

exemple, si s’arriba a implementar aquesta renda vital

garantida, les dues es podrien complementar, i entre les dues

podríem donar una cobertura més ampla. O si milloren les

prestacions de l’atur això suposarà un millor rendiment

econòmic i social de la renda social. La renda social sempre

serà subsidiària a altres prestacions estatals, presents i futures;

la renda social garantida les podrà complementar, però mai

substituir.

Si qualque historiador o investigador s’interessa per

l’evolució i el desenvolupament dels serveis socials a les Illes

Balears a la seva investigació sortirà necessàriament el dia

d’avui, perquè avui, per segona vegada a les Illes Balears,

aprovam un dret de serveis socials propi de la comunitat

autònoma. És cert que hi ha els drets derivats de la Llei de

dependència, però emanen d’una llei estatal. El primer dret que

es va implementar a les Illes Balears va ser el dret

d’informació, l’any 2009, dret reconegut per la Llei de serveis

socials, el d’informació; vàrem haver d’esperar a l’any 2009

per reconèixer legalment aquest dret, tot i que és cert que es

donava des dels serveis socials comunitaris aquesta informació

i de forma regular, però com a dret va ser l’any 2009. Com a

comunitat autònoma no tenim cap altre dret social reconegut,

hem hagut d’esperar 33 anys d’Estatut, o que passassin 33 anys

d’Estatut i 40 anys de democràcia perquè avui el Parlament

aprovi el segon dret de serveis socials, un dret, per tant,

subjectiu i reclamable de la mateixa manera que ho és una
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plaça d’escolarització a partir dels sis anys o l’assistència

sanitària si tens targeta sanitària.

Avui amb l’aprovació de la renda social es desenvolupa un

dels articles més importants de la Llei de serveis socials de

2009, l’article 25.1, que diu: “La cartera de serveis socials

garantirà la resposta a les situacions d’emergència social i les

prestacions que donin cobertura a necessitats bàsiques”, i es

consideren bàsiques l’allotjament, l’alimentació i el vestit. La

renda social va dirigida precisament a cobrir aquestes

necessitats. Per cert, la Llei de serveis socials no estableix cap

tipus de contraprestació per a aquells que rebin una prestació

per cobrir aquestes necessitats.

Thomas Marshall, sociòleg britànic, a mitjans del segle XX

va definir el concepte de ciutadà, i teoritzà que una persona és

ciutadà si ho és en tres sentits: si té la ciutadania civil, si té la

ciutadania política i si té la ciutadania social i econòmica. La

ciutadania civil és aquella que dóna el dret a la llibertat de

pensament, d’opinió, a la de religió, a la de reunió, a tenir dret

a la propietat i a establir contractes; la ciutadania política és

aquella que dóna dret a ser elegit o a ser elegida, a elegir i a

participar del poder polític; la ciutadania social i econòmica és

aquella que dóna dret a la seguretat, a un mínim de benestar

social i a compartir la riquesa, i a viure conforme als estàndards

predominants de cada societat. Durant els segles XIX i XX es

va avançar en els drets civils i polítics; el segle XX es va

comença a avançar en els drets socials i econòmics: pensions

contributives, pensions no contributives, protecció davant

l’atur, sanitat, educació bàsica... El segle XXI havia de ser el

segle de l’eclosió dels drets socials: rendes bàsiques, habitatges

garantits, formació superior, etc.; aquesta eclosió va ser

truncada per la crisi financera, una crisi fruit de l’avarícia i de

la mala gestió dels banquers que es va convertir en una crisi

econòmica mundial. L’economista Blyth ha caracteritzat

aquesta crisi com la major operació d’engany de la història, uns

problemes que eren del sector privat i del seu endeutament

varen ser endossats al sector públic sota el títol “despesa

pública fora de control”. Aquesta socialització de les pèrdues

del deute privat al deute públic mitjançant el rescat a la banca

no sols va interrompre l’avanç en els drets socials i econòmics,

sinó que va generar una devaluació de les condicions de vida

dels salaris, dels requisits per treball i de les prestacions

socials.

Des de la política hem de voler contribuir a aconseguir

aquesta ciutadania social i econòmica per al segle XXI. No sols

hem de recuperar drets i prestacions, hem de seguir avançant en

nous drets, en més cohesió social, en més igualtat

d’oportunitats, amb una major i millor redistribució de riquesa.

La renda social suposa un petit, un petit avanç per aconseguir-

ho, i es fa des d’un país petit i mal finançat. No es pot comparar

amb altres sistemes de protecció com el de pensió o com el

sistema de l’atur, però du un missatge polític clar i potent: no

ens conformam a recuperar drets sinó que volem avançar en

altres drets.

Avui s’aprova la llei, i demà es continuarà amb la feina que

des de fa ja mesos hem iniciat en el Govern, on no sols està

implicada la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació,

també hi estan la d’Innovació, la de Funció Pública, la de

Pressuposts, la de Comunicació, el SOIB... No és un projecte

d’una conselleria, és un projecte de Govern. Des d’avui

continuarem amb la formació per als treballadors dels serveis

socials, els empleats públics que tenen registres o donen

informació al ciutadà; elaborarem tota la documentació que es

precisa, prepararem la gestió de les nòmines, el programa

informàtic. Des del Govern ens comprometem a fer tot el que

sabem perquè aquesta renda social sigui un èxit de tots i totes

els que avui li donaran suport d’una manera o d’una altra. Que

avui aprovem aquesta llei, sembla que sense cap vot en contra

i sense cap esmena a la totalitat, prestigia la política i prestigia

el Parlament, perquè avui hem sabut demostrar que per damunt

les divergències polítiques i les discrepàncies ideològiques hi

ha suficient capacitat de consens per millorar la qualitat de vida

de les persones que vostès representen.

Vull acabar amb un desig: tant de bo que no sigui

necessària la renda social, però mentre hi hagi pobresa i mentre

hi hagi risc de pobresa, que la renda social gaudeixi d’una bona

salut. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,

Ciutadans RGE 471, 472, 474, 475 i 476/16, té la paraula la

Sra. Olga Ballester, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, voy

a defender de nuevo las enmiendas que siguen vivas y que

Ciudadanos propone para introducir en la Ley de la renta social

garantizada, enmiendas que ya han sido debatidas en ponencia

y en comisión pero que merece la pena defender por su

sensatez.

En primer lugar comentaré que esta ley que ahora estamos

debatiendo y que posteriormente votaremos y se apoyará por

todos, seguramente, hace referencia a una prestación

económica a la cual un ciudadano en situación de

vulnerabilidad económica podrá acceder según los ingresos del

núcleo familiar. Así nos podemos encontrar ante dos tipos de

situaciones: una es que en el núcleo familiar de la persona que

solicita la prestación haya personas que trabajan o tengan algún

otro tipo de ingresos regulados por el artículo 9, pero que estos

no alcancen el importe que correspondería al núcleo familiar

según la aplicación del baremo de la prestación económica de

esta ley, que puede llegar a 776 euros mensuales como

máximo. En este caso, la ley propone que la persona solicitante

percibirá una cantidad mensual que complementaría lo que le

falta para completar la prestación de la renta social que le

correspondería. Ciudadanos apoya todo este articulado, porque,

de hecho, este complemento salarial formaba parte de nuestro

programa, es una medida que incentiva el emprendimiento y la

entrada en el mundo laboral y se elimina el miedo de la persona

a emprender, por si dicha decisión le hace perder la renta

cuando ni siquiera sabe si con la iniciativa va a ganar un

mínimo para sostener a la familia.

Otra situación que contempla esta ley es el caso de que en

el núcleo familiar no trabaje ningún componente, es en esta
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situación donde Ciudadanos ha introducido enmiendas al

articulado. Nuestras enmiendas pretenden introducir en la ley

dos obligaciones que han de tener las personas que tienen el

derecho a percibir esta renta, dos obligaciones que, en realidad,

van dirigidas al Govern, para que actúe ante la situación

crónica en la que se encuentran estos ciudadanos. Una de estas

obligaciones que consideramos debe ir unida al derecho de

estar percibiendo la renta, debido a la situación de paro de los

componentes del núcleo familiar, es que los destinatarios estén

inscritos como demandantes de ocupación en el Servicio del

SOIB de las Illes Balears. Desde Ciudadanos consideramos que

para todas las personas del núcleo familiar que son mayores de

edad y que no se están formando, la ley ha de poner los medios

a su alcance para salir de la situación de desempleo y un primer

paso es inscribirse en el SOIB. Esta ley, en sus orígenes, no

contemplaba esta obligación hacia los destinatarios de la renta

y, tras mucho insistir, agradecemos a los grupos del Govern que

hayan aceptado y transaccionado esta enmienda de Ciudadanos,

que creo que aportará mucho sentido a la ley.

Otra de las obligaciones que consideramos debe ir unida al

derecho a percibir la renta social es que los destinatarios

participen en actividades de un plan personalizado de búsqueda

activa de empleo, de las que sería informado y orientado por el

técnico de orientació laboral asignado por el SOIB. Las

enmiendas destinadas a esta finalidad y que modifican varios

artículos han sido rechazadas por el Govern, ya que implica una

responsabilidad, su responsabilidad, en la realización y puesta

en marcha de dichas actividades. Desde Ciudadanos creemos

que si los ciudadanos de Baleares hacemos el esfuerzo de dar

20 millones de euros de nuestros impuestos a nuestros

conciudadanos que lo están pasando muy mal, el Govern tiene

la obligación con todos los ciudadanos de Baleares y debe

trabajar en la elaboración de estrategias de empleabilidad y

orientación en la búsqueda activa de empleo sobre estas

personas, que han visto como, por sí mismas, les ha resultado

imposible. La introducción de estas enmiendas harían de la ley

un verdadero instrumento efectivo para ayudar a las familias a

salir de la situación crónica y desesperada de vulnerabilidad

económica por falta de un trabajo, que es lo que realmente

desea todo ciudadano.

Aprovecharé también el turno para comentar las enmiendas

que votaremos a favor de otros partidos políticos. En principio,

votaremos a favor de la enmienda RGE núm. 877 de El Pi, que

propone una modificación de la disposición transitoria primera;

esta disposición, así como está redactada en la ley, propone que

ahora sólo tendrán derecho a la renta social garantizada las

familias sin ingresos y no aquellas familias que tengan algún

ingreso, por ínfimo que sea. Nosotros estamos de acuerdo en

que, desde un principio, tenga derecho a la renta social

cualquier familia que cumpla con los requisitos.

También votaremos a favor de la enmienda RGE núm. 904

del Partido Popular, que modifica el artículo 15.1, que propone

que la administración tiene que responder al administrado de la

resolución aunque ésta sea denegada y fuera de plazo. Nosotros

pensamos que la administración tiene que explicar al

administrado el por qué le ha sido denegada la ayuda.

Y también votaremos a favor de la enmienda RGE núm.

9013 del Partido Popular, que añade una nueva disposición

adicional donde se pide que, transcurrido un año de la entrada

en vigor de la renta, se presente una propuesta de unificación

de las dos normativas, de las dos rentas, para ver si se puede

aprovechar la misma estructura para valorar a las personas.

Así pues, bueno, considero que los partidos del Govern

deberían volver a reflexionar sobre las enmiendas que hemos

propuesto, para que todas estas personas que están recibiendo

esta renta social también tengan acceso y sea su obligación, y

la obligación por parte del Govern, de hacer un plan

personalizado en la búsqueda activa de empleo, que no es lo

mismo que cursos de inserción social, sabemos que estas

personas tienen otro tipo de perfil, por eso es únicamente un

plan personalizado de búsqueda activa de empleo, recordemos

que son personas que ya hace mucho tiempo que están

buscando trabajos, por sí solas no lo han conseguido y sería

bueno que el Govern apostara por esta orientación laboral.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 868, 869,

871, 872, 873, 874, 876, 877, 878 i 879/16, té la paraula la Sra.

Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. La renda

social garantida és una proposta necessària, una actuació en la

lluita contra la pobresa i sobretot una eina per aconseguir una

major llibertat individual i colAlectiva de les persones sense

recursos. Avui parlam de la dignitat de les persones, però

aquesta llei, no ho oblidin, ha d’anar acompanyada d’altres

programes socials.

L’expansió de les situacions de pobresa, els canvis en els

models familiars, la feminització de la pobresa i les dificultats

socials que passen moltes persones ens obliguen a revisar els

sistemes tradicionals del serveis socials per adequar i garantir

les prestacions a les persones que més ho necessitin. Intervenir

vol dir donar solucions i creiem que la creació d’una prestació

econòmica tendrà un impacte positiu i normalitzador.

No obstant, no estam d’acord amb tot el que es proposa i

per això hem presentat, presentàrem un seguit d’esmenes,

algunes acceptades, altres transaccionades i d’altres que no es

varen aprovar i que són les que passaré a explicar i a defensar

ara mateix.

A l’article 2, de la definició i naturalesa de la renda social

garantida, la primera precisió que hi faré és econòmica, diu el

punt b) que la llei no ha d’estar condicionada a la disponibilitat

pressupostària. I si hi ha més demanda de la prevista d’on fan

comptes manllevar els doblers? Ja es té una previsió de quina

cartera serà la que pagui la renda social, en cas que no li basti

el que hi ha als pressuposts? Creiem que és obligació del

Govern i, a més, garanteix un bon govern el compliment dels

pressuposts. Per això no s’ho poden botar amb la llei.



1816 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 32 / 5 d'abril de 2016 

 

Li demanam també l’eliminació de l’article 2.f), que

assegura que aquesta prestació econòmica no està condicionada

a l’obligació de participar en activitats d’inserció social o

laboral, perquè creiem que la persona solAlicitant sí té

l’obligació d’estar inscrita com a demandant de feina, que això,

òbviament, ho posàrem després com a obligació, i que no pot

rebutjar cap oferta de treball adequada, com també s’especifica

en el punt 7.f), del qual en parlarem més endavant. No sembla

incongruent que l’article 2.f) especifiqui que no és necessari fer

activitat de reinserció laboral, però que l’article 7.f) sí estableix

l’obligació de no rebutjar cap oferta de treball adequada? La

postura d’El Pi, en aquest cas, és de sentit comú i de

coherència, volem millorar aquesta llei.

Parlem ara de l’article 6 el qual desgrana els requisits de les

persones titulars. En el punt 1.b) es parla dels terminis de

residència a les Illes Balears per poder solAlicitar la renda

social, El Pi vol una acreditació mínima de 72 mesos

d’antelació a la data de presentació de la solAlicitud, dels quals

60 han de ser de residència efectiva i 12, com a mínim, han de

ser immediatament abans de la solAlicitud. Què volem amb

això? Volem garantir que no hi hagi un efecte crida, volem

garantir que els beneficiaris són d’aquí, perquè,

independentment d’on hagi nascut un mallorquí, menorquí,

eivissenc o formenterer, ha de tenir dret a rebre aquesta

prestació, però no s’ha de convertir en una barra lliure. Molts

sabem que s’intenten i s’aconsegueixen trampejar per a alguns

les prestacions d’aquest tipus.

Així mateix, en aquest article 2 existeix un punt 2 on,

reglamentàriament, es poden establir excepcions al compliment

d’aquests requisits; una vegada s’estableixen aquestes

excepcions a la llei, és més complicat canviar aquests supòsits,

ja que, reglamentàriament, depèn massa del Govern de torn i,

en cas contrari, s’haurien d’incloure a través d’una modificació

parlamentària. Per això, els demanam que s’estableixin com a

excepcions les dones víctimes de violència de gènere, les quals

es troben en situació de necessitat i que no poden disposar dels

seus béns, cosa que hauria d’estar degudament acreditada, ja

sigui per la policia o per l’Institut Balear de la Dona, dones

que, en qualsevol cas sí haurien d’acomplir la resta de requisits.

A més, consideram una excepció les persones nascudes a

Balears retornades, gent que torna i que no percep ajudes de

naturalesa anàloga en el lloc de procedència, ni té dret a

percebre una altra prestació. En aquest cas, no serà un nombre

massa important de beneficiaris, és un cost que es podria

assumir i que ajudaria un sector de la població que ja ha estat

perjudicat per haver hagut de partir. Ara, en cas que torni, no

tendria dret a aquesta renda pel temps de residència que s’ha

imposat i seria un colAlectiu doblement perjudicat.

Una altra excepció, han de ser, per raons humanitàries,

beneficiàries de refugi o asil. I una altra que proposam són les

persones procedents d’altres comunitats autònomes que

perceben una prestació anàloga i que passen a residir a Balears,

aquesta gent ha de poder tenir una renda social, sempre i quan

es contempli aquesta reciprocitat amb la comunitat procedent

i la prestació, com he dit, sigui anàloga.

L’article 7 de la llei exposa les obligacions de les persones

destinatàries, demanam que en el punt f) s’afegeixi l’obligació

de no rebutjar una oferta de feina, que tampoc no es pugui

renunciar a participar d’activitats d’inserció laboral. No

voldríem que es pogués canviar el tipus de renda a percebre

segons la comoditat i voluntat de l’usuari, només perquè així no

se li fes un seguiment, com sí es fa i pertoca a la renda mínima

d’inserció. Volem, en definitiva, que els destinataris demostrin

la seva intenció de trobar o millorar feina, de sortir d’una

situació extrema.

Passam ara a l’article 9, càlcul de l’impost de la prestació

econòmica. Proposam la modificació del punt 9.2.c), de tal

manera que es computi com a ingressos l’1,1% del valor

cadastral dels immobles no explotats que pertanyen a qualsevol

membre de la unitat familiar, a excepció de l’habitatge habitual.

Per què? Perquè el punt c) estableix que es computen com a

ingressos els rendiments econòmics que es derivin de

l’explotació de béns mobles i immobles; llavors, una persona

que té cinc pisos que no explota, no té llogats damunt papers i

no té rendiments, podem dir que és una persona necessitada?

No, perquè no té ingressos, però té recursos, pot demanar

préstecs avalats per aquell immoble, el pot vendre, en

definitiva, té altres opcions. Pensam que es pot donar lloc a

abusos i que en alguns moments del debat d’aquesta llei només

veuen la bona voluntat de la gent la qual, en general, sí que es

té, però amb les millores que nosaltres els proposam el que fem

no és fer la traveta a la gent que ho necessita, no, volem evitar

que la gent que no en té necessitat se’n pugui aprofitar.

Per tant, a la lletra d), en consonància amb l’exposat,

afegiríem entre els ingressos no prevists expressament,

l’explotació dels béns immobles.

Per altra banda, l’article 15 diu que un termini de tres mesos

és suficient per resoldre les peticions. Tres mesos, de veres?

Sabem que una notificació es pot torbar un mes. Hem demanat

que siguin més realistes i ampliïn aquest termini, i de fet ens

agradaria que s’aclarís si els recursos de què disposa la

conselleria bastaran per a la posada en marxa d’aquesta tasca

en la previsió de solAlicituds que tenen feta. D’aquí l’esmena

per la qual hem demanat ampliar el termini de resolució mínim

per als expedients de tres a sis mesos.

Per anar acabant amb les nostres esmenes, parlarem de la

disposició transitòria primera, on proposam una modificació

del text i llevar la frase que diu “nuclis familiars sense

ingressos amb fills i/o filles menors a càrrec”. Els he de criticar

que amb la seva llei els nuclis monoparentals quedaran

desemparats durant el primer any de la renda social. El Govern

de les persones deixa fora d’aquest dret les sense sostre o

persones sense recursos i sense família; així, volem impedir,

amb la darrera esmena, que la renda social sigui progressiva, ha

de ser igual per a tots els que no tenen recursos des del primer

moment. Amb aquesta disposició transitòria primera el Govern

del pacte deixa clar que també hi ha pobres de primera i de

segona, i això tampoc no ens agrada.

Per acabar, anunciar el nostre vot en contra a tots els

articles als quals mantenim esmenes i no se’ns accepten. I

també m’agradaria esmentar un article que en el redactat inicial

no hi vèiem problema, però, a causa dels canvis que s’hi han

fet, el votarem en contra, és l’article 4, en què, acceptada una

esmena de MÉS al punt 1, inicialment es parlava del calendari
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que s’establiria segons les situacions de necessitat per atendre

i que, per ordre, són: nuclis monoparentals amb fills menors, en

primer lloc; en segon lloc, nuclis amb parella amb fills menors

i progenitors majors de 45 anys, i, en tercer lloc, la resta de

parelles, persones soles o altres nuclis de convivència. Aquí

s’acceptà l’esmena de MÉS, d’afegir un punt d) i que allà hi

quedassin com a darrers les persones soles, és a dir, les llars

unipersonals. Pensam que en cap cas una persona sola pot estar

per darrera de dues, que tenen doble possibilitat de trobar feina

i, en canvi, les despeses que genera una llar són, bàsicament les

mateixes.

Respecte de les esmenes presentades dels altres grups

parlamentaris, votarem de la mateixa manera que ho férem en

comissió i per tant ara mateix no les diré.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popular del

RGE núm. 897 a la 914/16 i la 916/16, té la paraula la Sra.

Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, dar la

bienvenida al personal de la Conselleria de Servicios Sociales

y también un agradecimiento al que, como también ha hecho la

consellera, por todo el trabajo en la no solamente supongo que

la participación de la elaboración de esta ley, sino todo el

trabajo que a partir de la aprobación, que se prevé que,

evidentemente, será hoy, pues van a tener que poner en marcha.

Respecto al debate de esta ley, sí que me gustaría decir que

creo que todos los grupos parlamentarios hemos tenido muchas

oportunidades de poder debatir pues la cuestión de fondo de la

ley, todo el articulado, no solamente ya pues a través de una

interpelación que hizo el Grupo Popular, donde ya pudimos

empezar a debatir sobre cuál debería ser el espíritu de la ley,

una posterior moción, sino también porque creo que la

tramitación de esta ley, especialmente a través de la ponencia,

pues nos ha permitido el poder explicarnos a todos los grupos,

cuáles eran nuestros posicionamientos; ha sido una ponencia,

además, bastante larga, pero yo creo que provechosa, aunque

hay que decir que no hemos llegado a demasiados acuerdos.

El Partido Popular presentó 20 enmiendas, de las que no se

han aceptado ninguna, es cierto que la mayoría de ellas pues

van a defender la filosofía que tiene el Partido Popular de lo

que debería ser esta ley, que, como ya se ha dicho, pues no

coincide con la que tiene el Gobierno.

Creo que todos compartimos el mismo objetivo y el mismo

posicionamiento, en el sentido de que hay una serie de

personas, hay una serie de familias en nuestra comunidad

autónoma que, a raíz principalmente de la crisis económica, se

encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, y la

obligación de la administración el dar una solución a todos

estos nuevos perfiles que se han incorporado. La gran

diferencia entre los grupos que dan apoyo al Gobierno, y ya se

ha visto, los grupos que estamos en la oposición, es el cómo

conseguirlo y, en el caso del Partido Popular, también es la

prudencia en los compromisos que se hacen.

Creo que los grupos que me han precedido, tanto el Grupo

Ciudadanos, como el Grupo El Pi, teníamos una visión de esta

renta respecto a que debía ir acompañada de un apoyo en

materia laboral, cada uno con nuestros matices. Porque

nosotros consideramos, desde el Partido Popular, que es cierto

que son perfiles nuevos y que surgen precisamente porque son

personas que o bien no tienen un trabajo o el trabajo que tienen

no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas, y es cierto

que no tienen una dificultad de inserción laboral con una

problemática social. Pero sí que creemos que personas que

llevan mucho tiempo en situación de desempleo o que tienen un

empleo que no puede hacer frente a sus necesidades más

básicas, sí que tal vez necesiten un apoyo específico a la hora

de insertarse laboralmente, porque, con las condiciones que hay

hoy en día y con las posibilidades que deben tener, no pueden

insertarse en el mercado laboral.

Por eso, nosotros creíamos que sí que era muy importante

también acompañar esta renta, esta prestación económica, de un

apoyo laboral, de hecho, intentamos suavizar nuestro

posicionamiento, a ver si llegábamos a un entendimiento,

proponiendo una enmienda al artículo 2. f) que decía lo

siguiente, o que dice lo siguiente: “La renta se articula como

prestación económica que irá acompañada, de forma general,

de un apoyo específico en el ámbito laboral que se articulará

mediante desarrollo reglamentario”. Es decir, no pedíamos una

contraprestación por parte de la persona que recibe la renta,

sino que queríamos que el Govern tuviese una obligación de

poder dar un apoyo específico en materia laboral, y de forma

general, teniendo en cuenta que pueda haber excepciones que

no lo necesite, a esa persona.

Esta enmienda ha sido rechazada y nosotros creemos que,

tal y como ha quedado la ley, realmente no va al origen del

problema, que evidentemente es una falta de trabajo en la

mayoría de los casos para cubrir sus necesidades vitales. Desde

el Partido Popular creemos que la administración debe dar los

apoyos necesarios, pero personalizados e individualizados para

que todas las personas tengan la misma igualdad de

oportunidades y puedan conseguir una autonomía personal para

que puedan desarrollar su proyecto de vida como ellos deseen.

En este sentido también, y se ha comentado, parte de las

enmiendas presentadas por el Grupo Popular van dirigidas a

quién debe gestionar o qué administración debe gestionar esta

renta social garantizada, para nosotros deberían ser los consells

insulares. El por qué, básicamente porque los consells insulares

son los que ya gestionan la renta mínima de inserción. Es

cierto, y aquí se ha planteado, que son rentas que van dirigidas

a colectivos diferentes, la renta social garantizada, que

aprobaremos hoy, va dirigida a personas que se encuentran en

una situación de vulnerabilidad económica, pero que no tienen

un problema aparejado de inserción social. Sin embargo, la

renta mínima sí que va destinada a personas que no pueden

insertarse laboralmente porque tienen una problemática social

aparejada a esta situación. 

Nos vamos a encontrar, en teoría, con que, con este

planteamiento, las personas que no tengan una problemática
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social tendrán el derecho subjetivo a pedir esta prestación, pero

sin embargo las personas que vayan dirigidas a la renta mínima,

como se regula mediante decreto, no tendrán este derecho

subjetivo, con lo cual se podría producir una discriminación

entre las dos. Pero si realmente comparamos los requisitos para

acceder a la renta mínima de inserción y los requisitos para

acceder a la renta social garantizada, vemos que son

prácticamente los mismos y que básicamente se diferencia en

el período exigido de residencia efectiva en nuestra comunidad

autónoma, con lo cual, personas que sí que necesitarían un

apoyo específico en la inserción laboral, porque tienen una

problemática social, podrán solicitar la renta garantizada y las

administraciones no le darán el apoyo que necesita.

Solicitábamos que lo gestionen los consells insulares

porque ya tienen esta estructura básica montada y son ellos los

que podrían derivar, tanto una persona que está dentro de los

servicios sociales o una persona que pueda solicitar de nuevo

esta renta, la podrían dirigir bien a renta mínima de inserción

o a una renta social garantizada. De hecho, nuestra propuesta,

que ya lo planteamos en la moción que presentamos, como en

una de las enmiendas, es que pueda haber una única regulación

que pueda contemplar los diferentes perfiles que nos podamos

encontrar y a cada perfil darle una solución determinada, bien

sea un apoyo laboral, bien sea un apoyo social o simplemente

si se considera que no necesita ni uno ni otro que se le pueda

dar la prestación, cosa que evidentemente también

contemplamos. Por eso pedíamos que lo gestionasen los

consells, como una forma de simplificar la administración,

como una fórmula de optimizar recursos y evidentemente

porque creemos que son los que tienen, a día de hoy, la

estructura, aunque es posible que se tuviese que completar, para

poder gestionar esta renta y para poder de verdad darle una

solución más efectiva al ciudadano. 

Todas estas enmiendas también han sido rechazadas y,

evidentemente, lo que sí que les pedimos es que se puedan

plantear en un futuro el poder unificar estas rentas y poder

simplificar al máximo la administración.

Pero además, una de las cuestiones que más nos han

sorprendido, sobre todo por las declaraciones que ustedes han

hecho ya, como he comentado alguna vez, desde que estaban

en campaña electoral, evidentemente como uno de sus grandes

compromisos electorales, y entiendo que hoy pues pueda ser

motivo de celebración que se apruebe esta ley, pero

evidentemente de lo que prometían en campaña a lo que va a

suceder hoy hay una gran diferencia. Ustedes en campaña

electoral, aparte del presupuesto que ya se comentó, de unos 60

millones de euros para esta renta, que nace con 20 millones,

aunque, evidentemente, tendrán que dar o cubrir el presupuesto

necesario y de ahí también las preguntas que les hacia la

portavoz de El Pi porque, como decíamos, es un derecho

subjetivo, ustedes se comprometieron a estos 60 millones y a

día de hoy en los presupuestos que aprobamos solamente

aparecen 20.

Pero además, se comprometían en campaña a llegar a todas

las personas que lo necesitasen y que todas las personas de

Baleares que no tuviesen recursos o que no pudiesen cubrir sus

necesidades básicas el Gobierno del cambio sí que las podría

cubrir a través de esta renta. 

Y, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues, en primer lugar,

cuando nosotros, ya en el debate de la interpelación y de la

moción, les planteamos esto ustedes decían que es que éste era

un proyecto de legislatura, que evidentemente a lo largo de toda

la legislatura se podrían alcanzar estos 60 millones y que a lo

largo de toda la legislatura se contemplaría que esta renta

llegase a todo el mundo. Sin embargo, si nos ponemos a leer

esta ley, eso no es cierto. La disposición transitoria primera,

que habla de la implementación de la renta social, dice que a

partir de la entrada en vigor de la ley sólo podrán tener derecho

a la renta garantizada los núcleos familiares sin ingresos, los

que tienen trabajo precario, como dicen algunos de ustedes, no

tendrán derecho, con hijos menores de edad al cargo.

Evidentemente a día de hoy solamente tendrán derecho estas

personas. Y el punto 2 dice que la implementación de la renta,

respecto a los otros perfiles, ha de ser progresiva.

El Partido Popular ha presentado una enmienda a este punto

número 2 que dice que la implementación de la renta debe

realizarse en un período máximo de tres años, es decir, durante

esta legislatura, algo que ustedes han votado en contra. Nos

presentaron una transacción para que este período de tres años

fuese de cinco, que nosotros hemos rechazado, porque creemos

que deben cumplir sus compromisos, y si ustedes se

comprometieron a que esta renta debe implementarse durante

esta legislatura la ley debería contemplar eso, y eso significa

aceptar la enmienda del Partido Popular que dice que debe

tener un período máximo de tres años, porque, de lo contrario,

ustedes estarán incumpliendo, una vez más, un compromiso,

porque vamos a aprobar una renta que ni siquiera garantice que

va a llegar a todas las personas durante esta legislatura y que ni

siquiera garantiza el presupuesto al que se comprometieron.

Creemos que hay que tener mucha prudencia en los

compromisos, ustedes no la tuvieron, y evidentemente si es un

proyecto de legislatura esta ley debería estar implementada

durante toda la legislatura.

Básicamente, éstas son las principales enmiendas que ha

presentado el Partido Popular.

Respecto a las enmiendas de los otros grupos, también nos

remitimos a lo votado en comisión. Y esperamos que, aún a día

de hoy, a pesar de haberlo debatido mucho, se puedan

replantear algunas de nuestras enmiendas o, si no lo hacen hoy,

que las puedan replantear de cara a un futuro porque nuestro

planteamiento es que esta ley, evidentemente, es necesaria, que

debería de haber salido, al menos respecto a la cuestión de la

inserción laboral, con algo más de consenso del que va a salir

a día de hoy, ya que somos todos los grupos que estamos en la

oposición los que solicitábamos el poder incluir esta cuestión

y creíamos que era una ley que debía salir con el máximo

consenso posible, a pesar de eso es cierto que no presentamos

una enmienda a la totalidad porque creíamos que era necesaria

una ley como ésta, así nos comprometíamos nosotros también

en campaña electoral, así estaba en nuestro programa, y de

hecho ya cuando el Partido Popular estaba gobernando a través

de la estrategia de inclusión social ya se planteaba el poder

regular, mediante ley, la renta mínima de inserción y ampliarla

a otros perfiles.
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Pero, evidentemente, no compartimos la filosofía, creemos

que es una ley que se puede mejorar, que, a pesar de que no

acepten nuestras enmiendas, nos ponemos a su disposición para

que en el desarrollo de esta ley tengan al Partido Popular a su

lado, para que puedan ir mejorando. Y, evidentemente, otra vez

volverles a solicitar que se planteen el aceptar alguna

enmienda, al menos la enmienda que dice que esta ley esté

desarrollada e implementada durante esta legislatura, porque es

un compromiso que tuvieron todos ustedes.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears RGE 999/16, té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bona tarda. Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores, senyors

diputats, bona tarda a tots aquells que han volgut acompanyar

el debat sobre el que considerem un dret de la ciutadania. 

Avui presentem davant aquest parlament i davant de tota la

societat el debat de la renda social garantida; el presentem per

a la seva aprovació immediata. L’execució d’aquesta mesura

s’arrela en la necessitat de donar resposta i minvar al màxim la

pobresa que viu una part alarmant de la població de les nostres

illes. Les persones afectades, que pateixen cada dia un sistema

que els ofega, necessiten mesures urgents per sortir endavant i

poder viure amb dignitat. Tothom ha viscut com amics, veïnats

i familiars han quedat sense feina i, a més a més, molts d’ells en

risc de quedar sense casa, patint pobresa energètica o pobresa

farmacològica. Penseu per un segon com us sentiríeu vosaltres

si us trobàssiu en una situació semblant. 

La ciutadania ha demanat des de ca seva i des del carrer que

es deixin de rescatar bancs i es rescati la gent, na Margalida, en

Pere, en Joan..., noms anònims de gent que va ser víctima de la

barbàrie d’una crisi estafa. Ara és l’hora, senyories, demostrem

que estam a l’alçada de la història, transformem aquesta petició

de la ciutadania, rescatem persones aprovant aquesta renda

social. La gent que ha quedar darrere mereix ser la prioritat

d’aquestes institucions elegides democràticament per canviar

la institució, per canviar la situació de precarietat en què viuen.

Que ningú no es confongui, aquesta no és una victòria ni del

Govern ni de Podem, és l’exigència de la ciutadania que va

lluitar als carrers.

Aconseguir una renda social és un deure per als que

legislam i un dret de la ciutadania. Cal reconèixer que les

polítiques que s’han desenvolupat després de la irrupció de la

crisi estafa de 2007 no han aportat solucions a la gent; fins i tot

avui segueixen aplicant-se polítiques estatals vingudes del

passat, polítiques que afecten totes les comunitats, polítiques

que es van aprovar amb una orientació clara, sí, amb

l’orientació i la intenció de satisfer interessos de l’oligarquia -

interessos urbanístics, interessos territorials-, i sobretot

interessos de les empreses pròximes al Govern central,

interessos que afecten de forma directa i cruel el món laboral.

Ara és l’hora de començar a aplicar mesures en favor dels drets

humans, mesures per posar els serveis públics al nivell que els

correspon, mesures adients i sostingudes en el temps en favor

dels drets socials.

Les prestacions que s’han estat donant fins ara s’han

mostrat absolutament insuficients, insuficients per abastar tota

la població necessitada; un segment de la gent de les nostres

illes no ha rebut suport per sortir endavant. És per això que la

renda social garantida és una passa més cap a la universalitat i

l’eliminació de la pobresa més extrema. Fins ara la intenció de

solucionar de veritat el desemparament econòmic del segment

més pobre de la societat no s’ha contemplat, no s’ha contemplat

des d’una perspectiva global; de fet continuem amb unes lleis

que precaritzen la feina, emparen la pobresa i empitjoren dia a

dia la situació econòmica de les famílies. L’estigmatització de

la pobresa, alimentada pel pensament neoliberal, ha donat lloc

a la invisibilitat, a la invisibilitat de la capa més pobra, més

pobra de la societat. És hora de deixar les contraprestacions i

començar a parlar de ciutadania; és hora de deixar de donar

almoina i garantir drets; és hora de deixar de culpar qui no té

culpa i començar a pensar què causa la pobresa. És hora

d’actuar.

Ara mateix l’única garantia cap a la dignitat per a la

població és un contracte de treball decent. La precarietat

s’aprofundeix cada vegada més creant una societat amb dos

pols: els rics, cada dia més rics, enfront dels pobres, cada dia

més empobrits. Si la gent tingués un sistema social a l’altura

dels estats de benestar del centre i el nord d’Europa no

acceptaria qualsevol tipus de treball, no acceptarien ser

treballadors pobres, i no acceptarien una feina que no els

permetés cobrir les necessitats més bàsiques. El que es proposa

en aquest projecte de llei és una renda concebuda i considerada

des d’una perspectiva nova, una renda que suposa un ingrés

considerat no com un subsidi sinó com una oportunitat per als

ciutadans de ple dret; per combatre la precarietat laboral a la

qual han de fer front, una precarietat laboral que no cobreix les

necessitats més bàsiques. Les polítiques han de portar a una

redistribució de la riquesa i han de ser polítiques adequades,

adequades per prevenir i eradicar la pobresa. 

Una renda social garantida hauria d’anar acompanyada

d’una reforma fiscal i un canvi de model productiu. Cal apostar

per un model productiu sostenible en el temps que aporti

benestar als ciutadans, que aporti coneixements, que respecti el

valor ecològic de les nostres illes, que doni feina a tots els

nostres joves amb carreres, màsters, doctorats, que estan

aportant riquesa a altres països o que lamentablement es veuen

destinats a acceptar feines mal retribuïdes a les quals no poden

aplicar els seus coneixements. 

La llei que avui es presenta no afecta tan sols la població

que tindrà l’opció de percebre la renda social garantida, també

afecta directament tota la societat laboral, balear, perdoneu, que

tindrà a la fi un sistema que l’empara. 

Sí que destacaré que encara que aquesta renda és una gran

oportunitat per a moltes famílies, aquesta llei des del moment

de la seva aprovació serà susceptible de canvis per arribar a una

cobertura major de la població. A les esmenes que vàrem

presentar inicialment nosaltres volíem que l’acreditació de
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residència no superàs els 12 mesos i, bé, vàrem aconseguir

canviar-la de 48 a 36; també contemplàvem aquesta renda per

a majors a partir dels 18 anys i bé, s’ha fixat en 25 anys. Per

altra banda demanàvem el silenci administratiu positiu, és a dir,

que després de transcorregut el termini per resoldre, si no hi ha

notificació per part de l’administració s’entén estimada per

silenci positiu. Apostem per una administració més responsable

i transparent.

L’esmena que vàrem mantenir des del començament i que

seguim mantenint avui és l’esmena 999, que fa referència a

l’article 5, apartat a); amb ella el que plantegem és modernitzar

i avançar en les formulacions clàssiques amb la substitució de

la definició donada de nucli familiar com a vincle legal, com

són les relacions estables de parella i els seus descendents fins

al primer grau, per evitar ja d’una vegada el terme “matrimoni”.

La societat està canviant i els joves ja no parlen de matrimoni

i sí de relacions estables de parella; pensem que hem de dur a

les institucions el llenguatge que es parla al carrer.

També pensem que l’aprovació de la renda social garantida

és un èxit dels partits progressistes, però sobretot, com ja he

dit, de la societat civil balear. Al dur-la a un parlament

autonòmic per a la seva aprovació, aquest país comença a

donar passes fermes cap a unes polítiques solidàries; altres

comunitats també treballen ja propostes per a la seva aprovació.

Partim d’una renda mínima d’inserció ja existent,

condicionada, vinculada a l’accés a l’ocupació i no compatible

amb altres prestacions. Avui donem una gran passa amb

l’aprovació de la renda social garantida, compatible amb altres

prestacions, no vinculada a processos d’inserció ni a

contraprestacions.

Però volem dir amb veu ben alta que creiem que hi ha una

altra manera de pensar, hi ha una altra manera d’actuar i hi ha

altres formes de fer política, i és per això que des de Podem

començam avui un camí, un camí llarg per arribar a la meta

d’aprovar una renda bàsica per a tots, una renda incondicional,

una renda permanent, en definitiva una renda universal.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors són les dues i mitja, queda pendent

d’aquest punt una hora i quaranta i del següent punt també seria

una hora i quaranta més, si utilitzam tot el temps. Per tant,

convendria aturar en aquests moments, fer un recés d’una hora

i continuar després, perquè acabarem a les sis de l’horabaixa...,

cinc, a les cinc segur, i convendria aturar.

(Remor de veus)

Si els sembla? Volen acabar aquest tema i després aturar?

(Remor de veus)

Jo crec que seria..., bé el que vostès decideixin entre tots...

(Remor de veus)

Volen acabar el tema? Estan tots d’acord en acabar aquest

tema?

(Continua la remor de veus)

Té la paraula Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sra. Presidenta, des del Grup Socialista, a pesar que

compartim que de totes formes haurem de fer una aturada, més

que res per respecte al públic que avui ens acompanya, si

acabéssim els punts, si a tots els portaveus els sembla bé,

acabéssim aquest punt de la llei i després facem el recés

necessari i tornar a la propera llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No, no, era per afegir-me al que acaba de dir la diputada

Costa, per això i per una qüestió de coherència de contingut, jo

crec que si som a mig debat, en aquest cas, d’una proposició de

llei, idò l’hem d’acabar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Qualque paraula més?

EL SR. JARABO I VICENTE:

Per la nostra part, per consideració a la gent que ha vingut,

consideram que sí, que efectivament s’ha d’acabar aquest punt

i que la seva disponibilitat crec que està per damunt de les

nostres ganes de tenir aquest recés.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. També ens afegim al manifestat

pels anteriors portaveus.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Així continuarem aquest punt i quan acabi aquest

punt farem el recés.

Té la paraula la Sra. Margalida Capellà del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Bon dia a tothom. Una mica d’alegria, avui és un dia

important, estam molts de nosaltres, jo crec que tothom, molt

contents i és un dia tan important que m’he posat corbata, copio
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el gest del Sr. Castells, trob que les coses s’han de celebrar,

l’oposició ens té una mica reprimida perquè no podem ballar,

ni cantar; un gest, jo crec que això és un gest important, no

sabia si m’havia d’entaconar o pintar els morros i he pensat que

em pos, en igualtat amb els homes, una corbata, les arracades...

(Alguns aplaudiments)

I avui jo crec que ho hem de celebrar. Celebram que

aquesta és una llei important per molts de motius. Primer, no

només amb aquesta llei canviarem la vida de moltes persones,

sinó que a més donarem vida, donarem aire a milers de

famílies. 3.000 famílies es calcula, entre 9.000 i 12.000

persones que podran gaudir d’aquesta prestació, podran exercir

aquest dret a una vida més digna. Progressivament s’aniran

augmentant els colAlectius, s’aniran incloent les parelles i altres

formes de convivència i també les persones que viuen totes

soles.

És una llei important també perquè ens situa com una

comunitat capdavantera, no només a Espanya, sinó també a

Europa, en establir unes prestacions que superen l’actual renda

mínima, per actualitzar la protecció social que cal en un estat

del benestar. Aquesta renda i altres que ja existeixen, però que

no són exactament com aquesta, se situen en un context de crisi

econòmica i social que ha deixat en la pobresa i en risc

d’exclusió social milers de persones que o no tenen feina o bé,

si en tenen, és en condicions d’una precarietat absoluta.

En tercer lloc, una llei important perquè no només

recuperam drets, sinó que també en cream. La renda social

garantida és un nou dret subjectiu, com diu la llei, un dret a una

prestació econòmica per cobrir necessitats bàsiques de les

persones que no arriben a un determinat nivell d’ingressos,

però també és un dret a viure amb dignitat.

I a més, per si vostès no ho saben, és un dret humà, un dret

humà emergent. L’any 2004, a Barcelona, vaig participar en el

Fòrum de les Cultures, i allà es va adoptar la Declaració

Universal de Drets Humans Emergents, el primer article parla

del dret a l’existència en condicions de dignitat i en aquest

article es parla del dret a la seguretat vital, el dret a l’aigua

potable, el dret a l’alimentació bàsica, el dret a l’energia, el dret

a la integritat personal i el dret a un ingrés mínim vital, o una

renda bàsica d’ingrés.

Per tant, senyores i senyors, companys i companyes, fem

història i tots n’hauríem d’estar orgullosos. I per això voldria

agrair a totes aquelles persones que ho han fet possible, que

avui tenim aquesta llei a les mans, a punt de ser aprovada.

També estic contenta i el meu grup amb mi, perquè aquesta

no només és una bona llei, sinó que també és una llei bona, és

una bona llei, tècnicament, i pel procés que ha permès redactar-

la, perquè no hi ha hagut esmena a la totalitat; de 78 esmenes

que s’han presentat, 27 varen ser retirades, 4 varen ser

transaccionades i aprovades per unanimitat, 3 van ser

transaccionades i aprovades per majoria, 3 varen aprovades per

unanimitat i 8 aprovades per majoria. Les transaccions que es

varen fer han permès millorar la redacció de la llei i introduir

aspectes que afinen requisits i procediments. I per la meva part

vull agrair a tots aquells grups que han aportat esmenes amb

aquesta finalitat.

És una llei bona, diputats i diputades, perquè aquesta llei no

només és per a aquestes 3.000 famílies que se’n beneficiaran,

tots i totes hi guanyam. L’objecte d’aquesta llei és que un

problema econòmic puntual d’una família, de dues, de 3.000

famílies, no esdevengui un problema social. L’any 2014 hi

havia pràcticament un 24% de balears en situació de pobresa i

exclusió social. No ens podem permetre mirar cap una altra

banda, ni tan sols quan passam per davant les cues que hi ha a

distintes ciutats a Balears, de persones que esperen per rebre

una bossa d’aliments. No podem mirar cap una altra banda

quan una quarta part de la població a Balears fa supervivència

dia a dia.

Tenim un problema social que es diu pobresa, que es diu

exclusió social i hem de cercar solucions, i aquesta renda social

garantida és una solució que respon a una idea que és aquesta:

que hi hagi pobresa, que hi hagi situacions de pobresa és una

opció social i els ho explic. És la societat qui decideix, que hi

hagi pobresa és el resultat de decisions que prenen unes poques

persones, però que afecten generacions senceres, que viuen en

la pobresa, que tenen molt difícil sortir d’una situació decidida

per governs. Bé idò, aquest Govern autonòmic tenia diverses

opcions: una, no fer res, com fins ara, i mirar cap una altra

banda quan passam per davant d’aquestes cues que tenim a les

ciutats i pobles de Balears, o bé actuar, i aquesta ha estat

l’opció que s’ha pres per part del Govern.

També és una opció i aquí voldria entrar en la principal

esmena que s’ha presentat, que la renda social garantida no

sigui una prestació condicionada. Aquest és el punt que ens

diferencia amb el Grup Parlamentari Popular, amb Ciutadans

i amb El Pi, i n’hem parlat, hem intentat acostar-nos, però no

ho hem aconseguit, no ens hem convençut mútuament. Per a

nosaltres, la renda social garantida no té com a objectiu ni la

inserció laboral, ni la inserció social, és diferent de la renda

mínima, és un altre món, i per això tot el plantejament de la llei

s’ha fet en aquest sentit i per això no hem acceptat les esmenes

que anaven en aquesta línia. Té per objecte que els beneficiaris,

i aquest és el punt en el qual potser no hem incidit prou, però

crec que ho hem d’explicar, que la renda social té per objectiu

que els beneficiaris siguin prou autònoms com per cercar feina

o per cercar assessorament laboral, si així ho necessiten, i

aleshores li podem dir autonomia, li podem dir apoderament,

independència, però també li podem dir i jo li vull dir llibertat.

Saben per què? Perquè tenim un problema estructural de

desigualtat que amaga un problema de fons de llibertat, de

manca de llibertat de qui es troba en precari. Aquestes persones

que es troben en precari són les persones que no poden decidir

lliurament sense la por de no arribar a final de mes o de perdre

la feina. Entenc que hi ha precarietat laboral perquè no hi ha

llibertat d’elecció.

El problema no només és estar privat dels mitjans materials

d’existència, això és pobresa, però també és pobresa la

dependència, la cobdícia dels altres, dels explotadors, també ho

és convertint-se (...) de contractes porqueria, esdevenir víctimes

conscients i resignades d’explotació laboral, però també és

pobresa acabar inexorablement amb la pèrdua d’autoestima i

pobresa també suposa l’estigmatització social de qui la pateix.
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No sé si s’han fixat vostès que a les cues de les persones

que esperen per rebre una bossa d’aliments, que fan una cua

disciplinadament, posant-se a un cantó perquè passi la gent, els

vianants, no passa ningú per allà, canviam de vorera, això és

estimatigzació.

Justament per això no creiem en una prestació condicionada

a programes d’inserció social o laboral, ho poden dir com

vulguin, nosaltres consideram que s’ha d’acabar i evitar

l’estigmatització social dels subsidis condicionats com la renda

mínima i, a més a més, s’ha d’augmentar la llibertat i

l’autonomia dels beneficiaris, que significa també augmentar el

poder de negociació dels treballadors, dotar-los de la

possibilitat de dir no a un contracte amb unes condicions

laborals indignes.

Volem crear amb aquest dret les condicions perquè ningú

no es vegi obligat a acceptar un contracte d’aquestes

característiques només per sobreviure.

Finalment, voldria deixar clar que aquí no acaba tot, amb

aquesta llei no acabam la feina. La llei no solucionarà el

problema de la desigualtat, de la pobresa i de l’exclusió social

que tenim a Balears i a Espanya i des d’aquí instaria tots els

grups a cercar-hi solucions, aquí i també a Madrid.

Quines solucions hi ha? Jo he entès fins ara que per al Partit

Popular la millor política social és la creació d’ocupació i ho

confia tot a augmentar el creixement de la productivitat, sembla

com que si creix el PIB davalla la pobresa. És evident, i aquest

és un debat que hem tengut en distintes ocasions, que es crea

feina, però també és evident que no davalla la pobresa i sí

davalla la qualitat i les condicions laborals.

Quines opcions hi ha? Moltes, hi ha distintes propostes i

d’això, n’hem d’estar també contents, es parla de pujar el salari

mínim, es parla de complements salarials, d’un ingrés mínim

vital, de la renda bàsica, universal, fins i tot del repartiment del

treball.

Des de MÉS per Mallorca optam en aquest moment per

aquesta renda social garantida, però entenem que la tendència

hauria de ser anar cap a una renda bàsica universal, però mentre

això arriba és imprescindible reforçar els serveis públics i

millorar les prestacions socials, només així consolidarem l’estat

del benestar basat en els quatre pilars: el dret a la salut, el dret

a l’educació, el dret a les pensions i també el dret als serveis

socials: dependència, renda social garantida, escoletes infantils,

ajuts a la família. Tot això s’emmarca dins un model, el model

europeu cap al qual avançam decididament amb aquesta llei, la

Llei de renda social garantida.

I per això, per aquest avanç decidit voldria agrair a la

consellera Fina Santiago i també al seu equip i al sector social

que li ha donat també suport que ens hagi empès... hagi empès

aquesta llei fins al Parlament perquè, com he dit abans, és una

llei amb la qual guanyam tots. 

Respecte de les esmenes que s’han presentat només voldria

apuntar breument: de les esmenes de Ciutadans, com ja els

vàrem indicar, la majoria van en la línia d’assessorament i

inserció laboral, per exemple vostè ha dit una frase que por sí

solas estas personas no han conseguido un trabajo i fa falta

ajudar-les, no? És clar, el problema és quin treball, amb quines

condicions els ofereixen aquest treball, i és el debat que ens ha

durat hores i hores i al final no... no l’hem tancat.

Respecte d’El Pi, varen presentar moltes esmenes, vàrem

transaccionar, algunes són referents a acompanyament social,

que ja vàrem explicar que no compartíem aquesta visió.

Després, pel que fa a l’efecte crida de l’article 6, no hi estam

d’acord, pensi vostè que argumentar això bloquejaria qualsevol

millora social, i entenem que això no ha de ser un impediment.

Pel que fa a dones víctimes de violència de gènere

beneficiàries, bé, l’esmena en concret, entenem que ja hi ha

unes mesures específiques de protecció.

L’esmena sobre els béns immobles, pensam que no és

realista en aquests moments. I respecte de les llars

unipersonals, pensam que dues persones tenen més despeses i

ens guiam per una sèrie d’informes sobre la precarietat

d’aquestes llars i entenem que, com que s’ha de fer calendari i

s’ha de donar una prioritat, entenem que aquesta és l’adequada.

Respecte de les esmenes presentades pel PP, és clar, hem de

tenir en compte que el Partit Popular va presentar 20 esmenes

de les quals 13 es referien als consells insulars i després 3,

nosaltres els vàrem proposar transaccionar-les i vostès no hi

varen estar d’acord.

Pel que fa als consells insulars, crec que vostè és l’única

persona a tot el món mundial que segueix apostant perquè els

consells insulars duguin aquesta competència, nosaltres bé,

també ens hem anat informant i realment no conec ningú que

aposti per aquesta competència als consells insulars, perquè és

que no la volen, per a ells són més problemes. I totes les altres,

crec que bé, sincerament, pens que són més aviat excuses per

no acceptar que és una bona llei perquè realment totes són més

de forma que de fons.

Respecte de l’esmena de Podem -i amb això acab-, en

ponència ens vàrem abstenir amb el benentès que presentarien

una redacció alternativa que ens convencés a tots, però entenem

que continua la mateixa redacció i que no és coherent amb el

sentit de l’article, per tant, en principi hi votaríem en contra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ahir em demanaven: què és

això de la renda social bàsica? I jo vaig respondre: doncs, bé,

és la solidaritat i l’empatia amb els més vulnerables, és l’esforç

d’un govern per garantir una existència digna a tots els

ciutadans. Evidentment, a tots ens agradaria dedicar-hi més

recursos, però almenys hi ha un gest i hi ha una intenció de

corregir una situació que a tots ens sembla inacceptable. 
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Cal reconèixer la capacitat de la consellera, evidentment de

tots els grups que donen suport al Govern, però a la consellera

al capdavant, per haver estat capaç de fer aquest salt històric,

com bé ella ho ha definit, fent una mica un repàs de tota la

trajectòria de totes les polítiques socials a les nostres illes. I la

culminació d’aquesta capacitat fa que avui sigui un gran dia de

la política, perquè d’un clam popular, rescatar la ciutadania, un

clam que era al carrer, passa als programes electorals, dels

programes electorals al Govern i avui ho convertim en llei, i

això per a mi és la culminació bàsica del perquè tots els que

som aquí, supòs, almenys els grups que donam suport a aquesta

llei i que dúiem aquesta mesura en el programa, som en

política, malgrat tot el desànim de veure els mangoneos, no?,

de què parlàvem abans de jubilacions milionàries, de veure

com sempre guanyen els mateixos i sempre perden els

mateixos, malgrat el mal estat de les arques públiques, malgrat

la crisi, es pot i s’ha de fer política, perquè si no fem nosaltres

la política ens la faran. I nosaltres avui som aquí per fer realitat

aquesta voluntat, es pot i s’ha de fer política.

(Alguns aplaudiments)

I una altra política és possible, una altra política és possible,

malgrat les restriccions pressupostàries, malgrat la situació de

crisi, resulta que un govern és capaç de separar 20 milions

d’euros, quan semblava que l’única política possible era la de

retallar, retallar i retallar, doncs no, es pot prescindir de segons

quines despeses i reservar 20 milions d’euros per als més

vulnerables i per als més desfavorits. Per tant, una altra política

és possible i per això torn afirmar que per a mi, almenys, avui

és un gran dia de la política.

Respecte de la llei, m’ha agradat molt la distinció que ha fet

la Sra. Capellà entre llei bona i bona llei. Que és una llei bona,

doncs ja ho acab d’explicar com ho veig; però jo també volia

insistir en què és una bona llei, perquè és una llei clara, és una

llei simple, és una llei que defuig la burocratització excessiva,

jo crec que anava en aquesta línia la consellera Santiago, quan

parlava de dir: bé, tampoc no siguem tan exigents amb la gent

que és la que té menys mitjans i menys possibilitats, menys

capacitat, menys capacitat d’entendre les normatives o de

dedicar temps a aquestes normatives perquè té altres necessitats

molt més peremptòries, és una mica farisaic, posar-se molt

exigent, una mica en la línia de la postura de Ciutadans, posar-

te molt exigent amb aquesta gent que rep una quantitat mínima

per subsistir.

Anem al moll de l’os, no?, que jo crec que és la definició

d’aquesta renda com a un dret subjectiu i per tant no subjecte

a una contraprestació, i que crec que és l’element bàsic que

distancia la postura dels grups donem suport al projecte i els

que hi han presentat esmenes. És un dret subjectiu perquè la

pobresa no és una elecció, ningú no tria ser pobre; la pobresa

és resultat d’unes disfuncions en el funcionament social, en el

sistema educatiu, en el funcionament del mercat de treball, en

les deslocalitzacions d’empreses, en les dinàmiques de consum

protagonitzades per grans empreses, en desequilibris entre

països, tot això és el que provoca la pobresa i, per tant, tots

d’alguna manera en som responsables o tenim l’obligació de

comportar-nos empàticament amb els que pateixen la pobresa,

els que hem tengut la sort, per la formació que hem tengut, per

les eleccions que hem adoptat en la vida que han estat

encertades d’aconseguir prou mitjans per subsistir.

Igual que no som millors que els refugiats que criden a les

nostres portes i que volen compartir la nostra prosperitat, igual

que no som millors que ells, i per això jo no puc entendre molts

comentaris que podem llegir a la premsa electrònica, de gent

que pensa que nosaltres es veu que, pel fet d’haver nascut en

aquests països, tenim dret a una existència digna i altres que

han nascut a altres països no ho són. De la mateixa manera que

som millors que els refugiats, tampoc no som millors que la

gent que no aconsegueix els ingressos bàsics per tenir una

existència digna, i és per això i és en aquest sentit que dic que

tots en som responsables, perquè si hem tengut més sort, fins i

tot des d’una perspectiva d’un pensament social humanista, fins

i tot diria proper a algunes religions que alguns invoquen com

a únics defensors, això, el fet d’haver tengut aquestes

oportunitats i aquesta sort, ens fa encara ser portadors del deure

de ser solidaris amb la gent que no ha tengut aquestes

oportunitats.

Finalment, aquesta definició com a dret subjectiu va en la

línia, ho ha dit, ho ha explicat molt bé la Sra. Maicas, de la

desestigmatització; és a dir, és un dret subjectiu, és un dret de

ciutadania i igual que invoquem el nostre dret a la vaga, el

nostre dret a l’educació, el nostre dret a la llibertat d’expressió,

intentam donar a aquesta gent, els beneficiaris d’aquest ajut, el

dret, la dignitat, la dignitat d’exigir un dret i no de demanar

caritat. I per això és important, i la veritat és que, com saben els

que han estat amb mi en ponència, jo també he fet un

aprenentatge amb la discussió en ponència, hem acabat definint

o es defineix a la llei aquesta renda social com a un dret

subjectiu.

Què hi haurà abusos? És clar, això passa, feta la llei feta la

trampa, això ja ho sabem, però a veure, és que aquí s’ha parlat

com si aquesta llei no exigeix res a ningú, hi ha un article 7 que

va d’obligacions dels beneficiaris i una d’aquestes és estar

inscrit com a demandant d’ocupació i acceptar ofertes de

treball; és a dir, això ja hi és. Una altra cosa és que els

obliguem a fer tot un curs personalitzat, etc., de gent que

segurament no el necessitat per a res; però a veure, és a dir,

aquesta llei no és una barra lliure de renda social per a tothom,

estableix tot un seguit de requisits, d’obligacions i, a més a

més, estableix un règim sancionador rígid per a qui vulgui

abusar d’aquesta llei. El que no podem fer és que, per por que

no hi hagi abusos, dir que la llei no s’ha de fer, perquè, escolti,

totes les lleis incompleixen i totes pateixes abusos i no per això

renunciam a regular-les.

Anant concretament, perquè en això jo li he de donar la raó,

Sra. Fernández, no?, vostè deia, escolti és que de fet la seva

esmena no anava en la línia d’impugnar aquest caràcter de dret

subjectiu, sinó que el que deia és, home, ho formulava d’una

altra manera, amb molta intelAligència crec jo, de dir, no, és que

és l’administració la que té l’obligació de fer passes... A veure,

jo crec que això va de (...), és a dir, els serveis tècnics de la

conselleria evidentment el que treballen, i la conselleria hi ha

fet referència, hi ha mitjans, hi ha metodologies per donar

suport als beneficiaris d’aquesta renda social perquè no l’hagin

de demanar, perquè evidentment el que el Govern desitja és que

com menys gent l’hagi de menester millor. Per tant, en aquest
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sentit jo crec, per tant, que la seva esmena no impugnava aquest

caràcter de dret subjectiu, crec que hagués estat d’alguna

manera entelar aquest caràcter que nosaltres haguéssim

acceptat aquesta esmena, però crec que tampoc no som tan

enfora en aquest cas d’una visió i de l’altra i, per tant, crec que

també hauria de ser possible que vostès finalment votessin a

favor d’aquest aspecte.

Altres esmenes que s’han presentat de les 20 esmenes que

ha presentat el Partit Popular, a moltes hi ha fet referència, em

sembla que ho ha quantificat la Sra. Capellà, moltes fan

referència al tema de la gestió per part dels consells insulars o

de la comunitat autònoma, em sembla que no és un element

per... no és un casus belli, diguem, que faci que vostès estiguin

en contra de la llei o en contra d’aquesta mesura, fins i tot

algunes anaven..., també hi ha fet referència vostè, a si això

s’ha de regular amb una única llei o s’han de fer dues lleis. Per

a mi són aspectes menors.

D’alguna manera també com les esmenes d’El Pi, que en

algunes doncs vostè sap que jo no les veia malament, però que

són temes tècnics que crec que qui està més capacitat per

valorar-los i per estimar l’impacte que això pot tenir a l’hora de

posar en marxa la llei, jo crec que els serveis tècnics de la

conselleria són els que estan més capacitats per fer-ho i, en

aquest sentit, jo els don un vot de confiança. Crec que la llei

s’ha de posar en marxa, també sempre penso que més val un

petit marge d’error a canvi de disminuir la burocràcia, és a dir,

més val que siguem capaços d’arribar prest a la major part de

gent que ho necessita, el preu de cometre algun error, que no

per voler ser totalment garantistes, sotmetem tothom que ha de

ser beneficiari d’aquest ajut a una burocràcia excessiva, i crec

que en això el seu partit hauria d’estar..., pel seu discurs

habitual, crec que haurien d’estar totalment d’acord amb

aquesta visió.

Com a comentaris a les esmenes, això és tot. Vull acabar,

altra vegada, reiterant el meu agraïment a la consellera, perquè

amb el seu treball i amb el de tot el seu equip, que també

aprofito per saludar, igual que el públic assistent, ens permeti

doncs viure aquest dia de satisfacció per la feina que hem

decidit fer temporalment.

I per acabar, només dir que una societat que no sap ser

solidària amb els més vulnerables no mereix dur ni tan sols el

nom de societat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Garau del Grup Parlamentari

Socialista.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Bé, jo també em

sum a aquesta alegria que han demostrat altres companys,

encara que no m’hagi posat corbata, potser per això estic més

alegre. I també donar la benvinguda a l’equip, l’”equipasso”, de

la Conselleria de Serveis Socials i evidentment donar

l’enhorabona a la consellera per aquesta... ella diu un petit

avanç, jo crec que és un gran avanç, és un gran avanç.

I com que ja han dit moltes coses, pràcticament ja s’ha dit

tot, jo intentaré fer un discurs una mica més històric, perquè

vull puntualitzar tot un seguit de valors que té aquesta proposta

i que pens que és important recordar-los.

Evidentment, la història dels serveis socials s’ha escrit

respecte de la pobresa amb una lluita contínua ja des de fa molt

temps, de fet en el Consell vàrem publicar un llibre sobre la

història de la beneficència dels serveis socials a Mallorca, que

sempre hi ha hagut un pensament, una línia de pensament més

associada a una classe social més conservadora, més lliberal,

que la pobresa és un problema de cada un, que el problema de

la pobresa és un problema que una persona o és incapaç o ha

tengut mala sort amb la família que li ha tocat o que ha tengut

qualque accident que l’ha feta incapaç per trobar una vida

econòmica solvent, i que, per tant, la solució que hem de tenir

amb aquestes persones és una solució una mica de caritat,

d’ajuda, en el sentit de la tradició cristiana, d’una solidaritat

individualitzada.

En canvi, també hi ha hagut durant el mateix temps aquest

corrent, un corrent més republicà, més socialista, més

progressista que ha entès que la pobresa, malgrat pugui tenir

també alguns elements que afecten la persona i la seva

evolució, sí que té una causa fonamentalment de tipus social, a

causa del sistema econòmic, a causa de les lluites entre els

diferents grups econòmics i els diferents avantatges que tenen

uns i uns altres es produeix tot un corrent de situacions de

pobresa que evidentment depèn de la situació econòmica i

històrica, doncs tenen una rellevància més gran o més petita.

Ja situant-nos a la nostra història concreta d’aquest

parlament, que deia la consellera, que fa 33 anys que es va

constituir, el maig del 83, en aquests 33 anys han passat algunes

coses interessants a recalcar respecte del tema que ens du aquí

avui que és la renda social garantida. Des del 83 al 99 va

governar el Partit Popular, us en recordareu tots perquè hi havia

el president Cañellas, per tant és fàcil de recordar; durant

aquests anys, aquestes pràcticament quatre legislatures el Partit

Popular no va introduir cap prestació econòmica periòdica

pública, cap ni una, ho deixava tot en mans de les entitats

benèfiques i també de què els ajuntaments fessin el que els

donàs la gana o el que poguessin.

Va ser el primer pacte de progrés, del 99 al 2003, qui va

introduir la renda mínima. La renda mínima es va introduir

perquè hi havia una filosofia a tota Espanya, totes les

comunitats autònomes introduïen renda mínima, nosaltres ens

torbàrem una mica més, però ho vàrem fer, i la renda mínima

dons era, evidentment, una ajuda econòmica ja pública que

tenia aparellada una clàusula molt important, que era un

contracte social: evidentment, nosaltres et donam la renda

mínima si tu et compromets i signes un contracte social amb el

treballador social, i també, al mateix temps, ja el decret preveia

que si el pla firmat no es realitzava es podria detreure la renda

aquesta.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 32 / 5 d'abril de 2016 1825

 

Evidentment, aquesta era una fórmula que en aquells

moments i la situació en la qual vivíem no és la situació que

vivim ara, era evidentment un avanç molt important, perquè ja

hi havia tot un conjunt de persones que podien entrar a una

ajuda pública periòdica, però del 2003 al 2007 va tornar el

Partit Popular i la va pràcticament congelar. No va fer cap

progrés, fins que al pacte del 2007 al 2011 li esclata la crisi el

2009 i fa créixer la renda mínima un 40% més.

Aquesta crisi què fa? Dons fa que ens aparegui tota una

nova forma de pobresa, supòs que tots els que sou aquí heu

tengut familiars, heu tengut amics, heu tengut coneguts o

coneguts de coneguts que de cop i volta feien fallida, però

perquè feia fallida el seu negoci o perquè feia fallida la seva

empresa i el fotien fora i per les circumstàncies que tenien no

tenien cap tipus d’ajuda econòmica i es trobaven, de sobta, en

una situació de pobresa. I els que tenien una xarxa encara

familiar i els que tenien algunes possibilitats, doncs se salvaven

com podien, però, com que la crisi va ser tan profunda, tan

intensa i tan duradora, molta gent d’aquest colAlectiu que va

patir aquesta crisi es va anar precaritzant i va constituir el que

avui són pràcticament entre quinze i vint mil famílies que tenen

una situació de precarització molt forta. No únicament,

evidentment, ha passat a Mallorca, sinó que això ha passat a

tota Espanya i ha passat a tota Europa.

Així i tot, les respostes que s’han donat, n’hi ha prou a

veure el que passa a Anglaterra, amb una filosofia neoliberal

actualitzada, tornen fer caure dins la persona i sobre la persona

el problema de la pobresa, i diuen: vostè és pobre perquè vostè

és un inútil, i, a més, no ens demani res perquè ja no el volem

ajudar més, sinó que vostè s’espavili com pugui. Vull dir,

aquesta filosofia torna ser vigent i per tant la renda mínima

d’inserció en aquests moments no serveix per a un 80% o un

75% de la gent que es troba avui acollida a la renda mínima

d’inserció, perquè és gent que no té cap tipus de problemàtica

per espavilar-se pel seu compte, a més que es troba amb una

situació d’un mercat laboral molt tancat, que ara, gràcies a Déu,

s’està obrint, i també d’una situació que no tenia cap

alternativa: xarxes socials desfetes, moltes famílies retornant a

viure amb els seus pares, o sigui, els avis dels menors; jo crec

que a aquesta situació està clar que li havíem de donar una

sortida.

La proposta que es planteja és una nova prestació, no és una

renda mínima transformada, és una altra prestació que serà

compatible amb la renda mínima; que segurament aquesta nova

prestació, quan es vagi implantant, tendrà un efecte que molta

gent que en aquests moments es troba acollida a la renda

mínima s’acollirà a la renda social garantida, cosa que

beneficiarà també molt els serveis socials que en aquests

moments fan una quantitat de feina enorme per acomplir una

renda mínima amb persones que no són el perfil del que

necessiten.

Per tant, aquest alliberament de recursos dels serveis socials

municipals i dels consells insulars crec que serà un efecte

indirecte molt important a tenir en compte i estic ben segur que

això ho veurem en els propers mesos que s’implanti la renda

social garantida.

La renda social garantida beu d’aquest corrent històric de

dir, no, senyors, tenir una persona per una situació econòmica

molt dura, que el que fa és despatxar del mercat laboral dins les

noves globalitzacions que fan que persones de 45, de 50 anys,

que de cop i volta els diuen: vostès no serveixen per a res, i

altres persones joves que els diuen: vostès no poden entrar

perquè no tenim feina per a vostès. Per tant, a aquestes

persones no els hem de demanar un contracte social firmat,

signat per un treballador social o per un funcionari, que farà

totes unes determinades coses. Jo crec que a aquestes persones

els hem de dir: mira, nosaltres t’ajudarem, et donarem uns

doblers perquè tenguis una dignitat bàsica que puguis acomplir

les teves obligacions mínimes envers la teva família i amb la

seguretat que aquesta generositat social tendrà un impacte

positiu perquè et retornarà la dignitat i et retornarà les ganes de

continuar lluitant per una vida digna.

Per tant, la renda social garantida treu molta culpa a la

persona que ha tengut una crisi o que es troba en situació de

crisi econòmica i jo pens que això apodera la persona i estic

segur que tendrà beneficis importants tot just es comenci a

implantar.

Evidentment, hi ha gent que diu, bé, això és barra lliure, o

aquí ens prendran el pèl, o la gent..., bé, vull dir, les

estadístiques que jo conec més fidedignes respecte d’aquest

problema del frau i el problema de la barra lliure són les del

País Basc en què tenen implantada una renda d’aquestes ja fa

prou anys, fixau-vos que en el País Basc es gasten més de 70

milions d’euros en una renda d’aquestes semblant, per tant ells

diuen que el frau no arriba, pel que ells han detectat i han

investigat i han estudiat, no arriba al 3% dels perceptors. El que

no podem fer és dimonitzar o culpar el cent per cent d’uns

possibles beneficiaris perquè hi hagi un 3% que ens prendrà el

pèl.

Per tant, al Grup Popular jo el que li diria és que bé, en el

fons el que li hagués agradat al Grup Popular és que fos això

una renda mínima evolucionada, una renda mínima

evolucionada, jo ho entenc perfectament; nosaltres pensam que

la renda mínima ha jugat un paper històric, és allà, jo crec que

la renda mínima serà cada vegada residual quan la renda social

garantida s’implanti, i per tant en el que ens hem de bolcar tots

ara és a què la renda social garantida s’implanti bé, la puguem

avaluar, puguem fer un seguiment i estic segur que, a la llarga,

serà una renda bona, serà un instrument bo, amb molts altres,

perquè no es contradiu amb la llei que hi hagi plans d’inserció

laboral dels ajuntaments, dels treballadors socials, dels

consells, del SOIB, de tot el Govern, que em consta que ho fa,

i evidentment la renta social garantida no és una prestació única

i tota sola sinó que està en conjunt d’un sistema de prestacions

que, estic segur, li donarà vitalitat i li donarà força a les altres.

Respecte de les propostes que fa El Pi i que fa també

Ciutadans, que van en aquesta línia d’exigir un pla o un

acompanyament d’un pla d’inserció, crec que, com que vostès

tampoc no tenen una gestió, una experiència històrica en gestió

d’això, pens que bé, que també els convit que vostès facin un

bot i diguin, bé, és que la renta mínima d’inserció no s’elimina,

per tant, aquelles persones que estiguin en una situació molt

difícil i tenguin necessitat de ser acompanyades hi haurà

recursos perquè siguin acompanyades, però les persones que no
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tenen cap necessitat d’això no els facem passar per un procés

humiliant, moltes vegades per a moltes, que és anar a demanar

doblers.

Supòs que a vostès els passa el mateix que a mi, el mateix

que passa a molta gent, anar a demanar doblers a algú és una

situació que afebleix la persona, li treu dignitat, li treu llibertat

i li treu força.

Pel que fa, i ja per acabar, a la proposta que fa Podem, jo li

diria que es repensi una mica la seva proposta, ho dic pel

següent, perquè voler redactar que el nucli familiar, el grup de

convivència sigui per vincle legal, sense la paraula

“matrimoni”, deixa oberta tota una quantitat de casuística que

pot generar una confusió enorme a l’hora que els treballadors

públics hagin de tramitar aquesta situació, un vincle legal n’hi

pot haver de molts tipus, parlàvem avui matí de persones que

fan feina atenent persones a ca seva, de persones que tenen

tipus de relacions que poden ser legals, però fora del

matrimoni, i pensam que això pot generar confusió. Per tant, els

demanaria als de Podem si poden repensar-se aquesta situació

i la podem transaccionar. 

Simplement, tornant a fer el discurs històric, crec que

aquesta proposta que s’aprovarà avui és una proposta entenent,

i jo accept tots els dubtes que els planteja al Grup d’El Pi o al

Grup de Ciutadans i al Grup del Partit Popular, que els planteja

uns dubtes que això no sigui eficient, jo crec que això donarà

una empenta a tots els serveis socials comunitaris i del consell,

crec que els alliberarà d’una feina que en aquests moments els

mateixos treballadors socials es veuen fent de buròcrates, no

fent de treballadors socials, i crec que la gestió directa ciutadà-

Govern, amb un equip com el que tenim aquí, l’èxit està

garantit.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèpliques. Té la paraula la Sra. Olga Ballester. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Contestaré desde aquí, Sra. Presidenta. Bueno, comentar al

Sr. Josep Castells que esta ley introduce al demandante de la

renta a estar inscrito en el SOIB, porque es una enmienda que

hizo Ciudadanos y que fue aceptada, si no la ley no... esta ley

no lo tenía previsto. También comentar que para nosotros es

importante esta condición porque creemos que lo que se tiene

que hacer es que los ciudadanos salgan de esta situación

crónica que no le gusta a nadie.

También comentar al Sr. Jaume Garau y al Sr. Josep

Castells que desde Ciudadanos no pedimos unos cursos de

inserción laboral, esta renta, ya nos lo dejó bien claro la Sra.

Fina Santiago, no es una renta mínima de inserción, o sea, la

inserción laboral se hace en la renta mínima de inserción,

Ciudadanos lo que pide es que el Govern haga un plan

personalizado de búsqueda activa de empleo de acuerdo al

perfil de la persona, que es muy diferente. Entonces, bueno, a

usted a lo mejor no le gusta que se haga esto, pero desde

Ciudadanos consideramos que sí. 

Bueno, y... nada más. Muchas gracias.

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, molt breument. Respecte de la previsió

de les votacions, m’avanç i li deman votació separada de les

esmenes al punt 11, les número 904 i 913 per un costat i la 902

per l’altre. I en la votació de l’articulat, també en el punt 4

demanam votació separada dels articles 2, 7 i 15, per un costat,

i el 27 apartat c) per altra part. 

Vull dir que sí que és cert que tots estam d’enhorabona, tots

els ciutadans de les Illes, que amb aquesta llei es garanteix una

ajuda que, com he dit en el principi de la meva intervenció, per

aconseguir una major llibertat individual i colAlectiva com a

persones i... de les persones sense recursos i aclarir que en cap

cas no volem mesclar renda mínima d’inserció i renda social

garantida. Crec que en alguns moments s’han posat idees i

plantejaments que en cap cas, com repetesc, no s’han fet des

d’El Pi, però repetesc, sense estar d’acord amb tot sí que amb

moltes de les coses i amb molta part de la llei hi estam d’acord.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sandra Fernández, del Grup

Parlamentari Popular.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ.

Muchas gracias, presidenta. Sra. Maicas, Margalida, Pere,

Joan... si no tienen hijos, si tienen hijos mayores de edad, si

viven solos o viven en pareja y no tienen hijos... no sabemos

cuándo van a poder recibir esta renta. Ustedes, los

representantes de Podemos, que han hecho bandera y que han

reclamado esta renta social para que pudiese llegar a todo el

mundo, solamente han mantenido una enmienda, a día de hoy

vamos a aprobar una ley que no asegura que ni siquiera durante

esta legislatura esta renta pueda llegar a todo el mundo, y

ustedes la única enmienda que mantienen es que se cambie la

palabra “matrimonio” por “vínculo legal”. Yo a esto le llamo

postureo político.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Contestando a la Sra. Capellà, me gustaría contestarle

primero dos afirmaciones que ha hecho muy generalizadas,

para lo que usted acostumbra: una de ellas es que nosotros la

pasada legislatura no hicimos nada, yo creo que nos pueden

decir que lo que hicimos no fue suficiente, pero creo que se

hicieron muchas cosas. La segunda es que las enmiendas que

hemos presentado le parecen una excusa; yo le puedo decir que

las enmiendas que hemos presentado eran las mínimas que
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podíamos presentar, porque creo que lo hemos debatido, no

solamente esta legislatura sino la pasada, y nosotros no

compartimos la filosofía de esta ley, nosotros creemos que el

objetivo que persigue esta ley es bueno, es positivo y por eso

no presentamos enmienda a la totalidad, pero no consideramos

que esta ley sea buena porque no compartimos la filosofía.

Nosotros, evidentemente, en relación a lo que decía el

portavoz de MÉS per Menorca, la cuestión de quién la gestione

evidentemente no va a ser una batalla bélica, pero de verdad

que creemos que los consells podrían gestionarla mejor y

evidentemente pues esperaremos a ver la evolución.

A la Sra. Capellà, decirle que no soy la única persona en

todo el mundo que lo ve, le puedo asegurar que he hablado con

muchísimas personas que han tenido responsabilidades en los

servicios sociales y que las siguen teniendo y también

compartían esta visión. Y, como ya le he dicho antes, también

es cierto que a lo mejor para poder gestionar esta renta los

consells insulares necesitarían algo de refuerzo más a su

estructura, pero ya tenían una estructura perfectamente

planteada.

Nosotros creemos que la libertad es tener la autonomía

personal suficiente para no depender de la administración, y

eso significa tener un trabajo. Por eso, nuestras enmiendas en

el sentido de que es la administración la que debe tener la

obligación de dar este apoyo a las personas para que encuentren

un trabajo, y poder estudiar si es evidentemente por una

cuestión de tipo social o si simplemente es que se tiene que

hacer un refuerzo laboral más específico porque la situación del

mercado laboral actual no va a permitir que acceda a un

empleo.

Nosotros en ningún momento hemos dicho que se tenga que

pedir una contraprestación y ni mucho menos por los posibles

abusos que puedan realizarse de esta renta, porque le puedo

decir, y por el privilegio que he tenido en las responsabilidades

de gobierno, que este porcentaje de personas es mínimo, pero

totalmente mínimo. La gente que acude a servicios sociales es

porque lo necesita, a nadie le gusta tener que ir a pedir ni tener

que ir a pedir comida ni tener que ir a pedir dinero ni tener que

ir a pedir una renta, la gente quiere ser autónoma, y esa es la

gran mayoría de las personas. Pero sí que creemos que la

administración debe dar los apoyos necesarios para que todas

las personas tengan la autonomía personal para desarrollar su

proyecto de vida, y creo que es algo que hemos defendido

desde hace mucho tiempo.

Darle las gracias al Sr. Garau por esta lección de historia,

un poco sesgada, y decirle que los servicios sociales

evolucionan, y evidentemente pues nosotros, igual que no

compartimos la filosofía de esta ley, tampoco compartimos

exactamente la filosofía de los servicios sociales. Ustedes han

quedado en intentar solucionar las consecuencias de los

problemas sociales de una manera generalizada y nosotros

creemos que debemos ir al origen del problema y de forma

personalizada e individualizada. Esa creo que es la gran

diferencia entre ustedes y nosotros.

También decir, porque hablaba la Sra. Capellá de que esta

ley va a tener un calendario de aplicación, no tiene calendario,

esta ley ahora mismo dice que la aplicación va a ser progresiva,

eso no significa que haya un calendario. A nosotros nos hubiese

gustado que aquí se comprometiesen ustedes, que es lo que han

hecho durante muchísimos meses, a que esta ley estará

desarrollada y llegará a todo el mundo durante esta legislatura.

Ésta es nuestra principal crítica a la ley porque, al margen

de las diferencias que podamos tener en cuanto a la filosofía, en

cuanto a cómo hay que hacer las cosas, compartíamos el

objetivo, pero sinceramente nos parece que es defraudar a la

ciudadanía y defraudar todas las expectativas que tenía la

ciudadanía con compromisos que ustedes adquirieron con ellos,

ustedes están gobernando, su responsabilidad es, la del

Gobierno evidentemente, cumplir los compromisos y la de los

grupos que dan apoyo al Gobierno hacer que se cumplan esos

compromisos, y ustedes hoy, no aceptando esta enmienda de

que la aplicación sea en un plazo máximo de tres años, están

incumpliendo esto.

Dicho esto, decirles que evidentemente nosotros..., bueno

ahora la votación es artículo por artículo, en algunos votaremos

a favor, en algunos votaremos en contra, los que tenemos

enmiendas presentadas, en otros nos abstendremos, pero si

tuviésemos que definir una votación general a esta ley sería la

de la abstención porque, le vuelvo a repetir, creemos que el

objetivo es bueno, pero no compartimos la filosofía de esta ley.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marta Maicas del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, durant aquestes setmanes es va

constatar que el concepte que es té de renda social garantida és

diferent entre uns grups parlamentaris i d’altres, els grups

progressistes entenem una renda, com he dit abans, en defensa

del dret del ciutadà, de tenir una existència digna per a ells, per

a les seves famílies que ho han perdut tot i que no veuen cap

sortida, els grups parlamentaris que no signaren el pacte

defensen, tal com s’ha pogut veure, una renda limitada, una

renda condicionada... bé, una renda que no és la que nosaltres

aprovam aquí ara.

Sra. Sandra Fernández, ha habido un largo proceso para

traer a esta cámara esta ley y entre otros el proceso más

importante es tenerlo dentro de nuestros programas, eso ha

sido luego, compartiéndolo luego dentro de los acuerdos de

gobernabilidad que lo han recogido. 

Es por este motivo, ¿vale?, que no donarem suport a cap de

les esmenes que s’han presentat avui a aquesta cambra. I per

altra banda, volíem retirar la nostra esmena tal i com diria el Sr.

Diputat Jaume Garau, per poder dur a una confusió.

De totes maneres no volia anar-me’n sense felicitar, pel

compliment d’un altre acord de governabilitat dins del pacte de
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govern, fet possible pel consens, el diàleg, la voluntat del canvi

i sobretot l’escolta de les reivindicacions ciutadanes, l’hem de

fer i ho podem fer.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margalida Capellà del Grup

Parlamentari Més per Mallorca.

LA SRA. CAPELLÁ I ROIG:

Sí, intervendré des d’aquí. Sra. Fernández, quan he

comentat... bé, el que vostè després m’ha retret, anem a veure,

crec que la nostra filosofia tampoc no és tan diferent, crec...,

estic convençuda que d’aquí a uns anys aquesta hagués estat la

seva filosofia, aquesta hagués estat la seva llei, perquè les coses

canvien i el PP jo crec que canvia, no és ver?, l’altre dia ens

deien que eren de centre reformista, vull dir que... crec que amb

els anys veuran que aquesta llei també estarà dins la seva

filosofia perquè les crisis van canviant, vostès també es van

adaptant i estic convençuda que d’aquí a uns anys vostès

veuran que aquest era el camí i per això els vull agrair,

sincerament, les esmenes que han presentat perquè totes, estic

segura que totes eren per millorar la llei, el que passa és que en

aquest punt no coincidim en el camí, però estic segura que al

final del camí ens trobarem.

Gràcies a tots.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, responent les mencions que

han fet a la meva intervenció, Sra. Fernández, crec que vostè ha

construït la seva oposició o les objeccions principals a la llei en

base a un retalla i enganxa de diversos episodis de la vida

política, perquè és clar, vostè diu que en els programes

electorals, em sembla que fa referència concretament al de

MÉS per Mallorca, es parlava de 60 milions per a la renda

social bàsica, després va presentar una moció en què se li va dir

que això era un compromís de legislatura i després vostè

interpreta que això vol dir que hem de desplegar la llei en tres

anys, escolti la llei es pot desplegar o s’ha de desplegar amb el

calendari que els serveis tècnics considerin que és l’adequat per

desplegar-la com toca, això no vol dir que en la legislatura no

es pugui arribar als 60 milions d’euros. Aleshores..., crec que

vostè fa aquí una mica un joc de mans per justificar no donar

suport a aquest punt.

Pel que fa a la intervenció de la Sra. Ballester, escolti,

congratulations, és a dir, si vostè va presentar una esmena, li

vàrem acceptar i s’ha millorat la llei, doncs motiu de honda

satisfacción, o sigui perfecte, per això som aquí, el trist seria

que no haguéssim acceptat res, és a dir... li ho reconec, a mi

m’agrada més com ha quedat ara que com estava abans, o sigui

que mirin... episodis de la vida parlamentària.

I respecte al PPBAE, vostè sap què és el PPBAE?, és el

programa... el plan personalizado de búsqueda activa de

empleo, que diu vostè, li vaig aquesta broma del PPBAE

perquè a mi això em sona que si cream el plan personalizado

de búsqueda activa de empleo haurem de fer un decret per

regular com és el PPBAE, haurem de fer un protocol, haurem

de fer fases i el que farem serà burocratitzar i al final farem

passar els beneficiaris d’aquesta llei per un viacrucis de totes

les fases del plan personalizado de búsqueda activa de empleo.

Escolti, primer, ja li ho hem dit, molta gent beneficiària

d’aquest ajut ja té ocupació, ja té feina, feines precàries, feines

temporals i ja fan una búsqueda activa de empleo de motu

propio perquè hi ha gent que no necessita suport perquè hi ha

gent que està plenament inserida socialment i que té les

capacitats per fer-ho. Però després també li he de dir una cosa,

que és que d’on no n’hi ha no en raja, llavors, si no hi ha feina,

per molt de plan personalizado que fem serà molt difícil que

aquesta gent pugui trobar feina. 

Aquest és el motiu pel qual hem acceptat una esmena,

d’acord, té raó, que és una obligació acceptar una proposta de

feina, però no carreguem la motxilla d’aquesta gent que prou

problemes té amb altres exigències de caràcter burocràtic.

I per últim, fent referència a l’esmena de Podem, entenc que

moltes vegades el llenguatge té una càrrega ideològica, eh?,

però bé, a veure, després també hi ha un principi de realitat que

és..., vostè ha parlat “els joves ja no parlen de matrimoni”, bé,

escolti’m, seran alguns joves, sí, sí, però és que vostès no són

tothom, ja sé que vostès es pensen que..., escolti, hi ha altra

gent que tal vegada no són els nostres votants tampoc, però

escolti hi ha molta gent que es casa, que li agrada el matrimoni

o que defensa el matrimoni i al final no vulguem canviar el que

és evident, aquí hi ha el Codi Civil que explica el que és el

matrimoni, el matrimoni existeix i ho posem a una llei i ens

quedem tan tranquils, no cal que inventem la sopa d’alls, vull

dir, per tant..., també votarem en contra de la seva esmena.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Garau del Grup Parlamentari

Socialista.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Intervindré des d’aquí, només un

minut per dues coses, una és... amb el que no estam d’acord

amb Ciutadans és que ells pensen que qui ha de decidir la

necessitat que té la persona per fer un pla individual d’inserció

laboral és l’administració pública i li ha de dir: vostè necessita

un pla d’inserció laboral, i si no el fa no li don la renda bàsica.

És en això que no estam a favor, nosaltres diem a la persona:

vostè té dret a aquesta renda social garantida; que després vostè
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vol un pla d’inserció laboral?, no es preocupi, que en Iago, el

conseller Iago li farà un pla d’inserció...

(Rialles i remor de veus)

...laboral individualitzat, està clar! I és per això que també...,

que també a la Sra. Rodríguez del Partit Popular li dic el

mateix...

(Més remor de veus)

Primer..., vostè... És així, és així! Perdó, Fernández,

Fernández. Perdoni, no ha sido un lapsus, no ha sido un

lapsus. No, no, el que li vull dir... el que li vull dir és que,

primer, vostè parla molt bé, parla molt tranquilAla, té una

argumentació molt racional, es fa escoltar, però també els

quatre anys que vostè -pràcticament quatre anys- va estar a la

conselleria..., bé, dos, dos...

(Més rialles i remor de veus)

...dos i els dos dels altres companys que hi varen estar, no varen

fer, per a la gent que estava en crisi i que tenia una situació

dolenta, no varen fer plans individuals de suport públic per a

inserció laboral, perquè si vostè es fes els comptes del que

valdria a 3.000 famílies fer-los un pla personalitzat d’inserció

laboral segurament no hi estaria a favor, no estaria a favor

d’ampliar plantilla pública per fer aquesta feina. I si no jo la

convid a fer una proposta no de llei, la presenti a la Conselleria

de Treball perquè faci un pla a aquestes persones, i si és

racional i si es pot fer nosaltres l’hi votarem a favor.

De totes formes he de dir que si aquesta és l’única

diferència profunda que hi ha entre vostès i nosaltres crec que

la Llei de renda social garantida es pot aprovar perfectament

així, i després que s’aprovi com sigui aquest pla d’inserció, que

jo crec que el conseller ja el té en marxa, que s’aprofundeixi,

que s’ampliï, que es millori i que s’asseguri que tothom que

tengui una situació econòmica i laboral difícil tendrà un pla

d’inserció laboral individualitzat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada esgotat el debat passam a les votacions.

Votació de les esmenes. Votació separada de les esmenes

del Grup Parlamentari Mixt Ciutadans 472 i 474/16. Votam.

Vots a favor, 2; vots en contra, 55. Queden rebutjades les

esmenes.

Votació separada de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt

Ciutadans RGE 476/16. Votam.

Vots a favor, 5; vots en contra, 52.

Votació separada de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt

Ciutadans RGE 471/16. Votam.

Vots a favor, 2; vots en contra, 34; abstencions, 19.

Votació separada de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt

Ciutadans RGE 475/16. Votam.

Vots a favor, 2; vots en contra, 33; abstencions, 21. 

Votació separada de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE 872/16.

Votam.

Vots a favor, 24; vots en contra, 33; abstencions, 0.

Votació separada de les esmenes del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS 871, 876 i

879/16. Votam.

Vots a favor, 3; vots en contra, 54.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Votació separada de les esmenes del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE 868, 869 i

878. Votam.

Vots a favor, 3; vots en contra, 33; abstencions, 21.

Votació separada de les esmenes del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE 873 i

874/16. Votam.

Vots a favor, 3; vots en contra, 33; abstencions, 21.

Votació separada de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE 877/16.

Votam.

Vots a favor, 5; vots en contra, 33; abstencions, 19.

Votació separada de l’esmena del Grup Parlamentari

Popular RGE 911/16. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 33; abstencions, 2.

Votació separada de les esmenes del Grup Parlamentari

Popular RGE 904 i 913. Votam.

Vots a favor, 21; vots en contra, 36.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE

902/16. Votam.

Vots a favor, 24; vots en contra, 33.

Votació separada de les esmenes del Grup Parlamentari

Popular RGE 897, 899, 898, 900, 914, 901, 903, 905, 906,

907, 908, 909, 910, 916 i 912/16. Votam.

Vots a favor, 19; vots en contra, 38.

L’esmena RGE 999/16, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, ha estat retirada.
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Votació de l’articulat.

Votació separada de l’article 18. Votam.

Vots a favor, 38; abstencions, 19.

Votació separada de l’article 17, apartat 2. Votam.

Vots a favor, 38; vots en contra, 19.

Votació separada dels articles 1, 10, 11, 12, 14 apartat 1,

16, 22 apartat 2, 24 i 31, i de la disposició transitòria segona.

Votam.

Vots a favor, 38; vots en contra, 19.

Votació de l’article 27, apartat c). Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 21.

Votació separada dels articles 2, 7 i 15. Votam.

Vots a favor 33, vots en contra 24.

Votació separada de l’article 4. Votam.

Vots a favor 35, vots en contra 4, abstencions 18.

(Remor de veus)

Votació separada de l’article 9. Votam.

Vots a favor 35, vots en contra 3, abstencions 19.

Votació separada de la disposició transitòria primera.

Votam.

Vots a favor 33, vots en contra 24.

Votació separada de l’article 6. Votam.

Vots a favor 35, vots en contra 3, abstencions 19.

Votació separada de l’exposició de motius. Votam.

Vots a favor 36, abstencions 21.

Votació dels articles, disposicions, denominacions i annex

als quals no s’hi mantenen esmenes i que són: denominació del

projecte de llei, denominació del títol I, denominació del

capítol 1, denominació del capítol 2, articles 3 i 5, denominació

del títol II, denominació del capítol 1, article 8, denominació

del capítol 2, denominació de la secció primera, article 13,

article 14, apartats 2 i 3, article 17, apartats 1 i 3, denominació

de la secció segona, article 19, article 20, article 21, article 22,

apartat 1, article 23, denominació de la secció tercera,

denominació del títol III, article 25, article 26, article 27,

apartats a) i b), article 28, article 29, article 30, article 32,

disposició final primera, disposició final segona, disposició

final tercera i annex. Votam.

Vots a favor 57.

(Aplaudiments)

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.

Una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta

Presidència proclama aprovada la Llei de la renda social

garantida de les Illes Balears.

Entenc la seva celebració avançada, l’entenc perfectament.

I ara fem un recés d’una hora.

(Aplaudiments)

Tornarem començar a les cinc menys vint.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió.

V. Debat de presa en consideració de la Proposició de

llei RGE núm. 4974/15, presentada pels Grups

Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, de

modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,

municipal i de règim local de les Illes Balears, per introduir

mesures de transparència i participació.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon al

debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE

núm. 4974/15, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca, de modificació de la Llei

20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les

Illes Balears, per introduir mesures de transparència i

participació.

Intervenció dels grups parlamentaris presentants de la

iniciativa. Té la paraula el Sr. David Abril del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bones tardes a totes i a tots. Queda clar que no és la millor

hora per defensar propostes que vulguin promoure la

participació...

(Alguns aplaudiments)

I bé, anem al gra. Aviat farà 5 anys del 15M, de la

mobilització social més important que ha tengut lloc en els

darrers 40 anys d’història democràtica de l’Estat espanyol i que

justament recollia d’alguna manera aquesta indignació

compartida per moltíssima gent, que creia en la democràcia,

però no en la mala política, i que d’alguna manera ens

interpelAlava fent bons, o fent servir aquells versos de’n Krahe

que vostès hauran vist a qualque camiseta de les que llueix i no

la duc avui de “Me gustas democracia, pero estás como

ausente”, que ho diuen molt, aquest desig de democràcia, però

aquest sentiment de què qualque cosa no funcionava en aquest

sistema representatiu.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504974
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El 15M ens recordava fa, d’aquí un mes farà 5 anys, que

aquesta distància és cada vegada més gran entre les decisions

polítiques i la ciutadania, no era més que una expressió més

d’aquesta crisi democràtica tan important o més que la crisi

econòmica, o la crisi financera, perquè d’alguna manera una i

altra se retroalimentaven. Perquè la democràcia representativa

havia pres una deriva clarament decadent, si em permeten, que

reduïa el dret a decidir de la ciutadania, que és allò

vertaderament central en democràcia, a just votar cada quatre

anys. I que al final, a l’hora de la veritat, majories absolutes

com la del Sr. Bauzá, havien convertit en una coartada per fer

política de la manera més autoritària. 

Sí, amigues i amics, al Sr. Bauzá li agradava molt més, com

a Nixon, la majoria silenciosa de les urnes, que el renou

democràtic pacífic i alegre de les places. I sí, les urnes són més

que necessàries en democràcia, però no poden ser mai l’excusa

per reduir la democràcia a una simple qüestió de procediment,

perquè si coses o fets com la modificació exprés de la

Constitució, de l’article 135, el rescat bancari mil milionari dels

darrers anys, o les retallades i els plans d’ajustament, o fins i tot

el rebuig a un moment donat d’una de les poques ILP que s’han

presentat en el Congrés dels Diputats, com la que va promoure

la PAH, per evitar els desnonaments i modificar la Llei

hipotecària, són exemples claríssims de decisions polítiques

fetes d’esquenes a la ciutadania, per no dir moltes vegades en

contra de la ciutadania. Però que ben segur si s’haguessin posat

urnes perquè la gent decidís, més enllà del procés d’elecció

política cada quatre anys, segurament el resultat hauria estat un

altre. Les urnes, les mateixes urnes que fins i tot serveixen per

ser prohibides, o perseguides quan un poble com el català, vol

expressar també el seu desig de ser.

I mentre tot això es feia diguem en els alts nivells de la

política, a altres nivells també la democràcia era reduïda a un

simple i mecànic procediment, en aquesta comunitat autònoma

nostra, sense anar més enfora, acabàvem la legislatura amb una

trentena de decrets llei i l’obríem suprimint, per exemple, la

retransmissió de les presumptes preguntes de control, nosaltres

li dèiem preguntes d’autobombo a IB3, mentre a més feien el

conseller de Presidència director general de la Radiotelevisió

pública. I en els municipis, baixam de nivells, batles de dretes

feien o exercien d’hereus dels pitjors cacics d’un altre temps,

que a més de posar els plenaris municipals a hores

intempestives perquè la gent no hi pogués anar, no asseguraven

la retransmissió d’aquests plenaris perquè les decisions que es

prenien arribassin a la gent, sinó que prohibien la seva

retransmissió, o fins i tot sancionaven els ciutadans i

ciutadanes, grups polítics o socials que volien gravar-los o

difondre’ls.

Justament canviar aquesta deriva, clarament corregida a les

urnes des de l’any passat, és el que volíem fer des de MÉS amb

aquesta iniciativa, perquè som dels qui creiem que la

democràcia no pot ser reduïda a una simple qüestió de

procediment, sinó que hem d’aspirar a allò que deia el poeta

Whitman, que sigui, d’alguna manera, una manera també de

viure. Perquè la democràcia arreli, fa falta crear cultura

democràtica, que la ciutadania senti que és tenguda en compte,

que tenim dret a decidir sobre tot allò que ens afecta. I

justament per això i des d’aquesta concepció integral del que

hauria de ser la democràcia, plantejam aquesta proposició de

llei, que no és la solució màgica a tots aquests problemes que

els acab de contar, perquè parlam d’una crisi profunda de la

democràcia i de civilització m’atreviria a dir, però sí que és una

proposta concreta de millora de l’exercici, en concret de dos

drets constitucionals i democràtics, el dret a decidir, que forma

part del bessó de la democràcia i el dret a la informació, que

evidentment també té a veure amb la democràcia i amb la

transparència.

El primer, el dret a decidir. Està bé que els nostres batles,

batlesses, regidors, regidores, siguin elegits cada quatre anys,

però també està bé que la gent pugui plantejar qüestions,

propostes, iniciatives que dins l’àmbit competencial dels seus

ajuntaments, o dels seus municipis, els afectin. Un dret que

d’alguna manera ja reconeix la Llei 20/2006, de règim local,

però que és prou restrictiu des del nostre punt de vista, fins al

punt que, per exemple, un municipi com Palma, que ja és una

ciutat d’una certa envergadura, s’haurien de menester 40.000

firmes per poder exercir justament aquest dret d’iniciativa

popular per part de les ciutadanes i ciutadans d’aquest

municipi. I així podríem anar amb una escala proporcional en

els diferents municipis, fins al punt que aquesta visió tan

restrictiva fa que en la major part de casos siguin molt pocs els

municipis allà on s’hagi pogut exercir o aplicar, dur endavant

aquest dret. A més, si s’hi fixen, és un absurd que en aquest

mateix Parlament per poder exercir la iniciativa legislativa

popular, és a dir, la potestat de la ciutadania, de la societat

civil, de promoure lleis, facin falta només 10.000 firmes, però,

en canvi, per a un municipi com Palma, tal i com està la Llei de

règim local, en facin falta 40.000, per les proporcions que

estableix l’article 122 de la llei.

Per això una de les coses que planteja la nostra proposició

de llei, amb la modificació de l’article on s’ha afegit un article

122bis, seria acotar, flexibilitzar, fer més fàcil aquestes

exigències, necessàries evidentment, perquè sempre hi ha

d’haver filtres, de la llei perquè es redueixi aquest nombre de

firmes per poder presentar iniciatives populars. Tan simple com

això, si creiem en la democràcia, donam facilitats perquè la

gent hi participi.

I la segona qüestió, o el segon dret que nosaltres volíem

d’alguna manera defensar amb aquesta proposició de llei, és el

dret a la informació. Perquè els ajuntaments i alguns dels seus,

i d’això no en varen tenir només l’exclusiva les nostres illes, va

ser un fenomen estès per tot l’Estat i també amb diferents

colors polítics, igual que els he retret fa un moment que vàrem

començar la legislatura llevant de la retransmissió en directe les

preguntes de control al Govern, alguns batles també d’aquestes

illes, prohibiren i perseguiren l’enregistrament i la

retransmissió dels plenaris dels seus consistoris. Una decisió

antidemocràtica, una decisió també fins i tot contrària a

sentències judicials, la darrera del Suprem de fa molts pocs

mesos, d’agost de 2015, o resolucions fins i tot del Defensor

del Poble, un cas molt concret el poble del Sr. Bauzá, Marratxí,

no importa anar molt enfora; on qui ara és el batle, el Sr. Joan

Francesc Cañellas, i un regidor del nostre partit, en Miquel

Rosselló de MÉS, varen haver de recórrer justament al

Defensor del Poble, perquè els deixassin gravar i retransmetre

els plenaris d’un ajuntament, que parlam d’un ajuntament de

més de 30.000 habitants, en què les decisions, ja ho han dit els

tribunals, haurien de ser públiques.
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S’imaginin, un regidor el company de partit nostre, Miquel

Rosselló, que va ser dos anys a la presó, en temps del

franquisme per repartir pasquins, per tant en sap molt més que

tots nosaltres dels que som aquí, de llibertat d’expressió, com

a regidor democràtic, havent de recórrer al Defensor del Poble

perquè els plenaris, que són l’expressió de la voluntat popular

que ha elegit aquella gent perquè d’alguna manera decideixin

per nosaltres, en el cas dels ciutadans de Marratxí, hagi de

recórrer a una instància superior per defensar senzillament que

allò es pugui enregistrar i retransmetre, fins a aquest punt

vàrem arribar.

I Marratxí no va ser l’únic ajuntament, vull recordar-ne

altres, com pugui ser per exemple el cas de Sóller, on el batle

Simarro no tenia cap mena de mirament a l’hora de posar

càmeres pel carrer que vulneraven clarament el dret a la

intimitat dels ciutadans i les ciutadanes del seu poble, però en

canvi es va atrevir fins i tot a sancionar aquells que volien

enregistrar els plenaris de l’Ajuntament de Sóller. 

N’hi ha més, d’exemples com aquests, però sobretot ens

hauríem de demanar quin problema hi hauria d’haver en el fet

que la gent sàpiga, que la gent conegui i que la gent realment

vegi allò que estam fent els polítics; per què ens hauríem

d’avergonyir d’allò que feim en exercici de la nostra activitat

com a càrrecs públics? Per què aquesta por que la gent sàpiga

i la gent conegui la feina que estam fent i a la qual ens devem?,

i quan ens plantejam això la nostra conclusió és que la

democràcia, si no ha fracassat, té un greu problema, però si a

més volem resoldre aquest problema o el volem afrontar amb

prohibicions o amb restriccions el que feim és no només no

millorar aquest problema sinó que acabam de rematar la

democràcia, i per això l’esperit d’aquesta proposició de llei és

justament el contrari, el que volem és entre totes i tots reviure

la democràcia, fer-la més forta, reconciliar-la amb el demos,

amb el poble, i torna-la d’alguna manera a carregar de sentit.

Aquest és el millor homenatge que aquest parlament podria fer

avui al clam del 15M a les places, que ara aviat farà, com els

deia, cinc anys, i que avui podem convertir en norma.

Moltes gràcies.

(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, el company Abril ja ha explicat, jo crec que molt

detalladament, la iniciativa; per tant lògicament hi vull

participar, la vull defensar, faré alguns comentaris, però em

sembla que està més que ben defensada.

Com s’ha dit, l’objectiu d’aquesta iniciativa de modificació

de la Llei 20/2006, de règim local, és introduir adaptacions que

millorin la transparència i facilitin la participació en aquest

àmbit, en l’àmbit local. Jo crec que és una proposta bona, que

vol aprofundir en la democràcia, que vol afavorir la

participació ciutadana, que vol acostar a la ciutadania allò que

és fonamental en una societat democràtica, la res publica, i en

definitiva que suposa donar més transparència a l’activitat de

l’administració local.

Avui vivim més que mai un moment -com s’ha dit, també-

de desafecció, de descrèdit de la política, de la tasca

institucional, del paper exclusivista que s’ha volgut atorgar als

partits, justament quan més havia augmentat o ha augmentat el

nivell educatiu, quan més expressions d’opinió pròpia hi ha,

més debat hi ha a internet, a les xarxes, quan més persones

participen precisament amb la societat civil organitzada, amb

les entitats cíviques, amb les ONG, amb plataformes... Per

contra vivim el perill que amplis sectors socials en quedin al

marge, se sentin al marge de la democràcia, fins i tot no en

puguin fer ús utilitzant la informació, que és fonamental per fer

efectiu el dret democràtic, la informació que s’utilitza per

prendre decisions a les administracions locals. Per tant implicar

la ciutadania, promoure la participació en els afers públics és

un repte imprescindible de totes les administracions i també de

les locals.

Volem, per tant, una ciutadania apoderada, responsable,

compromesa, la qual cosa també exigeix, com deia, açò,

informació, que és del que tracta aquesta proposició de llei,

transparència, mecanismes de participació que permetin als

ciutadans promoure iniciatives, propostes per millorar les seves

ciutats i els seus pobles.

En aquest sentit ens trobam amb obstacles diferents, i amb

aquesta iniciativa, senzilla, intentam eliminar alguns d’aquests

obstacles. Estam parlant, per exemple, de l’enregistrament i la

difusió dels plenaris municipals, i ho feim amb antecedents. El

diputat Abril esmentava el cas de Marratxí, i és cert, però no és

un cas aïllat; a molts ajuntaments de l’Estat espanyol ens

trobam que els plenaris, els ciutadans que assisteixen als

plenaris tenen dificultats, se’ls pot impedir, dependent de la

interpretació que faci l’alcalde, d’enregistrar el plenari, de

difondre el plenari, el debat, la informació del debat públic que

és un ple. Aquest, com deia, no és un cas puntual, i creim que

sense cap dubte no té sentit a la nostra societat i a la nostra

època, en què apostam pels valors democràtics, que açò sigui

així. En una era digital s’ha de poder enregistrar un ple, s’han

de poder enviar tuits, s’ha de poder penjar imatges al

Facebook, com per cert passa habitualment en aquesta sala. Per

tant és estrany, és dissonant del que realment hauria de ser.

Veim, idò, que el tema es presta perquè hi hagi batles que

acabin fent actuacions poc respectuoses amb el que forma part

de l’estat de dret i l’estat democràtic. No és concebible que es

puguin prohibir enregistraments en els plenaris, els plenaris per

açò es diuen públics, són públics i han de ser públics, i com a

tals qualsevol persona els ha de poder enregistrar, utilitzar,

manipular a través de les xarxes socials. Aquesta és una de les

modificacions que presentam a la proposició de llei.

La segona va en un altre sentit, i és el de garantir als

ciutadans el dret d’iniciativa en els debats municipals. Açò es

va introduir a l’article 70 bis de la Llei 7/85, de bases de règim

local, on es reconeix que els veïns tenen el dret d’exercir la

iniciativa popular. Així i tot el nombre de signatures que es va

establir a la llei és excessivament elevat, i ha fet que avui no
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sigui utilitzat pràcticament mai, per no dir mai, no conec cap

cas; el nombre de signatures no incentiva la posada en actiu

d’aquest instrument, i ha tingut, com deia, una incidència

pràcticament nulAla. En aquest sentit es proposa modificar a la

baixa els requisits per poder presentar una iniciativa popular a

les administracions locals perquè aquesta sigui una figura que

sigui real, sigui un instrument real de participació ciutadana en

la política local. 

L’objectiu, per tant, és senzill, és clar: dur a les institucions

democràtiques els debats que hi ha al carrer; allò de què es

parla al carrer ha poder formar també part de l’agenda de les

institucions locals. En concret proposam que les iniciatives

siguin subscrites per un 10% dels habitants de menys de 5.000

habitants, ara és del 20%; a partir d’aquí rebaixam el

percentatge per l’escreix d’aquests 500 habitants, açò és 500

habitants, que és un 10% de 5.000, més el 2% dels habitants

que superin els 5.000 a poblacions d’entre 5.000 fins a 11.000

habitants; i finalment 2.400 habitants, que és el topall del grup

anterior, més de l’1% per també anar reduint quan s’excedeixen

aquells 100.000 habitants en aquestes poblacions. Així i tot cal

dir que són moltes firmes, no són poques, igualment. Per tant

allò que es volia protegir, doncs que tingués suport suficient per

part dels ciutadans per tal d’introduir aquesta iniciativa, es

continua mantenint, però no suposa un obstacle, incentiva la

participació, i per tant és bo per a l’administració local, per a la

ciutat, per al municipi i la implicació dels seus ciutadans.

Aquesta és la iniciativa. Nosaltres creim que hauria de ser

una iniciativa que tingués el màxim suport. Vull dir que així a

la passada legislatura no ho va ser, no va ser una iniciativa que

tingués tot el suport, perquè vull dir que no és la primera

vegada que es presenta, es va presentar, tot i que amb formats

diferents, ja en aquesta cambra; no va ser admesa a tràmit. Vull

pensar que açò avui és diferent, les circumstàncies han canviat,

la consciència del que ha passat durant aquests darrers anys i

com bé explicava el Sr. Abril, doncs han passat moltes coses,

la ciutadania vol participar, vol que es canviïn els instruments

de participació, que siguin reals i crec que és una modificació

molt raonable, molt justificable per tal que açò sigui així.

No suposa cap cost, cap modificació de res fonamental que

pugui algú trobar-hi una intenció ideològica darrere, és

purament participació, tan clara, tan senzilla com aquesta, i per

tant, esperem que tengui el suport de tots els grups

parlamentaris.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions a favor de la proposició de llei?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sra. Presidenta, el nostre grup intervindrà.

LA SRA. PRESIDENTA:

A favor?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

El PSOE també... Té la paraula la Sra. Núria Riera del Grup

Parlamentari Popular.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tothom, el Grup

Popular està a favor i votarà a favor de la presa en consideració

d’aquesta proposta de llei perquè consideram que suposa

mesures d’avanç en transparència i modernització dins

l’administració local.

Sí hem de dir, i ho vull dir el primer de tot abans de la

nostra explicació que sembla anecdòtic, precisament aquesta

setmana, que estiguem entrant a debatre fórmules de

transparència i participació en altres institucions, proposades

pel Grup MÉS per Menorca, quan tenim un problema de

participació i transparència dins el Govern i una falta de

conseller o consellera i hem perdut deu mesos en aquesta

matèria, però llevat de l’anècdota, que entengui, Sr. Martí, que

l’havia de dir, és important, és interessant i pensam que és un

tema prou important i benvingut sigui.

És veritat també, a més, que aquesta proposta, i això també

li he de dir, ja es va presentar a l’any 2012, record que va ser

el diputat Sr. Alorda, que es secretari d’ajuntament i era diputat

d’aquesta cambra, qui la va presentar, en aquell moment no va

prosperar, però també li he de dir, com ha dit vostè, que en

aquest moment actual, després dels darrers anys en què s’han

introduït noves pràctiques de bon govern, d’open government,

del govern obert, la governança, es fa necessària aquesta nova

política perquè tots els temes de gestió i d’administració es

puguin obrir als màxims nivells de transparència, i perquè es

creïn a més espais de participació i colAlaboració ciutadana

perquè qualsevol gestió municipal pugui ser supervisada per la

gent.

És un canvi radical en la societat, en la política i pensam a

més que es requereix per recuperar la credibilitat de la

ciutadania en la política en general i és imprescindible per tant

aquesta màxima transparència i participació com a alternativa.

Hem de dir que a l’any 2008 es van començar a reflectir els

índexs o els indicadors de transparència dels municipis per part

de Transparència Internacional, els anomenats ITA que

equivalen als INCAU autonòmics, i ens varen permetre

conèixer i comparar l’efectiu nivell de transparència de les

corporacions locals.

I en relació amb les comparacions que s’han fet amb les

intervencions anteriors, he de dir que els darrers indicadors de

transparència de l’any 2014, per exemple, a nivell de Balears,

dels únics ajuntaments, per no dir l’únic ajuntament que va

destacar a nivell nacional, va ser l’Ajuntament de Palma

governat en aquell moment pel Partit Popular, amb el batlle Sr.

Mateu Isern, i a més va tenir un cent per cent en transparència,
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era l’únic que destacava a nivell de Balears, per exemple a

l’anterior legislatura, en contestació del que es deia abans. 

També fa pocs dies vàrem saber per l’informe de

comunicació i periodisme del CESAB, que hem pogut llegir

aquest mes de març, que els municipis nostres o els municipis

de Balears no destacaven precisament en transparència, només

n’hi havia 5 dels 22 que tenen més de 10.000 habitants, on

també n’hi havia dins aquests 5 municipis del Partit Popular,

com per exemple el municipi de Santa Eulària. O per exemple

que a l’anterior legislatura -i això també ho hem de dir abans de

continuar donant-hi suport-, a l’anterior legislatura, precisament

a un ajuntament com Maó, es va proposar o s’havia proposat

l’any 2007 i l’any 2011 incorporar mesures de participació i

transparència com retransmetre els plenaris per web, per

internet, i tant PSOE com MÉS o el PSM varen votar en contra,

i va ser a l’anterior legislatura, amb la batllessa Águeda Reynés

del PP, quan es va incorporar aquesta fórmula de transparència

o també al Consell de Menorca es varen incorporar, pel Sr.

Tadeo, quan era president, pel Partit Popular, per tant, aquestes

fórmules de transparència.

Per tant, podem donar exemple si volem de les dues

maneres de fer política a qualsevol àmbit. El que és important,

crec, en lloc d’entrar en aquest debat, és analitzar el contingut

d’aquesta proposició que ens sembla prou positiva.

Quan a l’any 2006 el Partit Popular va dur endavant la

iniciativa d’aquesta llei municipal, vàrem voler adaptar la

normativa bàsica a la realitat de les nostres illes, tant respecte

a estructura, organització, funcionament i personal, i ja vàrem

incorporar qualque article en relació amb la participació

ciutadana, com és l’article 123, saben vostès, sobre les

consultes populars on ja es preveu la possibilitat de consultar

la ciutadania aquells assumptes d’interès local, fins i tot a

iniciativa dels propis veïns, amb un percentatge de signatures

concret com ara es presenta per una altra qüestió.

El Grup Popular consideram que és important continuar

avançant en aquest cas en transparència i participació i

incorporar noves fórmules als nostres ajuntaments i, per tant,

donarem suport a aquesta iniciativa.

I a més consideram que és continuista de la feina que s’ha

fet en participació dins el Govern Popular del Sr. Bauzá, durant

la legislatura anterior, participació en l’elaboració de

normatives, portal de transparència, la participació, sí, amb una

sèrie de mesures que s’han fet, els índex INCAU, els indicadors

INCAU, millor dit. Per tant, creiem que és important que tots

els grups polítics apostem dins les institucions per aquestes

fórmules.

Passaré ara a fer esment de cadascun dels apartats de la

proposta perquè realment són dos temes diferents, un és el tema

de la gravació dels plenaris i un altre les iniciatives populars.

En relació amb la possibilitat de gravar les sessions

plenàries, es dedueix del text que es refereix a les sessions

públiques, com diu, dels òrgans colAlegiats, que ho són, com és

el cas del ple, perquè hi ha altres òrgans colAlegiats que no

tenen sessions públiques, com són les juntes de govern local, i

aquesta possibilitat ja ve validada actualment a més per la

jurisprudència, Tribunal Constitucional, Tribunal Suprem, així

com per l’Agència de Protecció de Dades en els seus informes

i per la mateixa doctrina del govern obert que abans esmentava.

La jurisprudència considera que no es pot prohibir a priori

gravar les sessions del ple municipal perquè seria més una

censura prèvia al dret de la ciutadania de conèixer la gestió

municipal. Una altra cosa seria l’ús que farien a posteriori

aquests ciutadans que poguessin gravar el plenari, però no el

podem prejutjar a priori perquè realment és una censura. Per

tant, hem de permetre que dins el dret que té la ciutadania a

tenir informació dels assumptes municipals puguin dur a terme

aquests gravacions del que es fa a les sessions plenàries en tot

allò que és públic.

Avui en dia, a més, els avanços tecnològics, mòbils, ipad,

càmeres de vídeo, DVD, bé, aquestes tecnologies que estan a

l’ordre del dia i en les quals no podem quedar enrere, han

canviat la realitat a passes agegantades i és impensable que no

es puguin fer gravacions, fotografies, fins i tot nosaltres aquí

mateix no fa molts d’anys que era impensable tal vegada fer

una fotografia o gravar una intervenció i està a l’ordre del dia

pels mateixos grups, pels mateixos diputats. Per tant, no podem

quedar al marge d’aquestes noves tecnologies que s’han

incorporat a la societat, i és totalment comprensible, per tant,

que també els ciutadans ho puguin fer des de les sessions

plenàries públiques dels nostres ajuntaments, que, en definitiva,

són la primera administració i per tant són la més propera a la

ciutadania.

I el que és permès als ciutadans, evidentment, valgui la... no

és una redundància, valgui una explicació que crec que és

important, també ha de ser permès per als regidors i regidores

que de fet hi ha hagut alguna..., hi ha supòsits i consultes que

fa una sèrie d’anys, no molts d’anys, estava prohibit.

Això no vol dir, no obstant això, que no s’hagin de posar

una sèrie de restriccions excepcionals en determinats supòsits,

a part dels que ja hem dit que les sessions, per exemple, siguin

privades o no públiques, com una comissió o una junta de

govern local, alguns debats o votacions que són secrets per la

matèria reservada de què es tracti, per exemple l’article 18 de

la Constitució, que ja estableix el dret de la ciutadania que no

es faci difusió de determinats assumptes, o fins i tot la funció de

policia del batlle que com a màxima autoritat i president del

plenari ha de mantenir l’ordre i podria determinar que en

qualsevol moment o en determinats moments es pogués

interrompre o es pogués prohibir aquesta gravació concreta

d’algun tema.

I pensam que algunes d’aquestes precisions es podrien

incorporar al redactat i en aquest sentit, tot i que hi estam a

favor, nosaltres ja li anticipam que presentarem qualque

esmena de millora de la redacció en el fons per acabar de polir

o de definir aquesta proposta.

Quant a la segona part, sobre la iniciativa popular, ens

sembla també molt interessant i factible, sobretot perquè -com

s’ha dit per part del Sr. Martí del Grup MÉS per Menorca-

parteix d’un fonament legal que és l’article 70.2.bis, segon, de

la Llei reguladora de bases de règim local que ja la regula i a

més preveu la possibilitat d’un desplegament autonòmic, i això
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va en la línia de les consultes que ja vàrem incorporar a l’article

123 a la Llei 20/2006, precisament per aquesta possibilitat de

fer el desplegament autonòmic que recollia la Llei 57/2003, de

modernització de l’administració local en matèria de

participació ciutadana. 

I a més, aquest article 70 bis de la Llei de bases ho inclou

perquè el mateix legislador a l’exposició de motius de la llei 57

ja va exposar aquesta preocupació que la política s’havia

d’acostar a la ciutadania, per tant, ve totalment validada no

només a l’articulat, sinó amb la intencionalitat de la mateixa llei

de modernització de l’administració local.

En relació amb tota aquesta proposta d’iniciatives

ciutadanes, el primer apartat reprodueix la redacció estatal, que

els veïns amb dret de sufragi actiu puguin exercir la iniciativa

popular per presentar propostes d’acord o actuacions o de

reglament, amb el límit que diu la llei bàsica, que siguin

assumptes de competència municipal, és lògic. El segon apartat

és on es regula el percentatge de signatures de veïns que, com

ja s’ha dit, es fa una proposta de reducció d’aquests

percentatges i passa de més 5.000 habitants, del 20% al 10%;

de 5.000 a 100.000, del 15... a 500 habitants més un 2% del

cens que és el que s’ha comentat per part del Sr. Abril, si a

Palma eren 40.000 em sembla que passa a 4.000, Inca era... ja

es va dir al debat de l’any 2012, Inca per exemple eren 4.000

i passava a 1.000, és a dir, es va una cosa factible perquè

realment aquestes iniciatives ciutadanes no només siguin

possibles, sinó que realment puguin ser pràctiques, es puguin

dur a terme.

I ens sembla a més que aquesta modificació és viable tot i

que la normativa bàsica o la regulació de contingut o la

normativa bàsica, perquè el Tribunal Constitucional ja va

determinar en la sentència de l’any 1989 que aquella part

d’articles o aquell articulat que no fos definit com a bàsic, no

ho era tal qual, sinó que podia ser desplegat per les comunitats

autònomes, i el mateix article 70 diu que potser desplegat

autonòmicament. Per tant, encara que la llei estableix un

percentatge més ample és possible o consideram viable

legalment que es pugui fer més restrictiu per part de la nostra

comunitat autònoma per donar... a més, en definitiva, com diu

la doctrina, més participació als ciutadans de les nostres illes.

El que no veiem tan clar és el fet que hi hagi una disposició

derogatòria, perquè realment no derogam cap article estatal,

desplaçam, i és un règim de simple prelació de fons, per tant,

tal vegada aquí hauríem d’analitzar si és necessària una

disposició derogatòria o simplement per prelació de fons amb

el fet que ja ho regulem nosaltres queda desplaçada la

normativa estatal, però bé, ho podem analitzar en el debat

d’aquesta modificació de llei.

I quant a la tramitació concreta a seguir per la iniciativa, és

matèria reglamentària que sí s’ha valorat el fet que no ve

regulada a la Llei de bases, a diferència, per exemple, de la

iniciativa legislativa estatal, que es va regular per la Llei

Orgànica 3/1984, on sí hi ha un procediment més tancat,

nosaltres o la proposta no la té tancada, també podem valorar

si es considera o no que s’ha de fer una tramitació més acotada

dins la llei o s’ha de deixar a la mateixa autonomia municipal

per a la seva potestat reglamentària.

Sí és ver que ens sembla correcte el que es presenta a la

proposició, que el secretari, evidentment com a fedatari públic

i com a assessor jurídic de l’ajuntament, hagi d’informar

prèviament de la legalitat de la proposta que s’hagi fet per la

solAlicitud dels veïnats, que aquesta proposta faci referència a

competències municipals i evidentment comprovar el nombre

de signatures i la seva veracitat amb els DNI o amb el padró

municipal.

I així les coses, únicament... ja l’apartat tercer inclou quin

règim hi ha previst per incorporar aquestes iniciatives a l’ordre

del dia que és el termini de deu dies naturals que ja ve establert

per l’article 87.2 de la mateixa llei municipal balear.

Per tant, finalment, fetes aquestes observacions, el que hem

dit al principi, estam totalment d’acord amb la presa en

consideració d’aquestes propostes, pensam que tots els grups

polítics han d’anar endavant amb aquestes mesures de

participació, de transparència. Esperem que també es puguin

impulsar el més aviat possible, perquè hem perdut quasi un any

a nivell de l’administració autonòmica, perquè donam lliçons

a l’administració municipal quan s’hauria de fer tal vegada un

exercici de contrició dins el mateix govern, però, en tot cas,

evidentment, com no pot ser d’una altra manera, el meu grup

parlamentari votarem a favor de la presa en consideració i

estam oberts a analitzar, a fer feina, a presentar millores tant de

redacció com de contingut que puguin ser consensuades i

dialogades amb la resta de grups parlamentaris durant la

tramitació d’aquesta modificació de llei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Riera, nos alegra que se

asomen en el mejor de los sentidos y entiéndanos en términos

paleontolotemporales, que asomen un poquito más la cabeza

por esa caverna, que se asomen a la transparencia...

(Se sent una veu de fons inintelAlegible)

...que se asomen a la transparencia, que es muy distinta de

que las emisiones se hagan por plasma o de que los discos

duros se lean con martillos.

(Algunes rialles i remor de veus)

Estamos encantados de que se avengan a estas nuevas

formas de transparencia, y digo que se avengan porque en

realidad si lo que han comentado nuestros compañeros David

Abril y Nel Martí sobre cómo hemos llegado a esta situación,

es porque se ha generado en las instituciones de muchos

colores políticos una cerrazón sobre lo que estaba pasando ahí

dentro, y esta iniciativa viene, en una de sus partes, a eso, a

enseñarnos qué es lo que está pasando en esas instituciones;
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porque además en esas instituciones se hacen los plenos...,

bueno, a unas horas donde la ciudadanía generalmente, como

también pasa aquí, no puede asistir, aunque son instituciones

más cercanas los municipios.

Se hacen los plenos de una forma muy tediosa, donde

tampoco la gente...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

..., sí, se hacen los plenos de forma muy tediosa, sobre todo

cuando son plenos de gestión son mucho más tediosos que

cuando son unos debates parlamentarios. Y luego, además,

tampoco se publicaban los acuerdos, porque hasta hace poco no

se publicaban los acuerdos de los ayuntamientos. Además...,

claro, tampoco se transmitían, ¿por qué?, porque si ni siquiera

unas declaraciones se hacen en rueda de prensa pública, pues

tampoco se transmiten los plenos. Y eso ¿por qué? Porque las

instituciones estaban muy alejadas de las personas y es por eso

que los movimientos sociales, y luego derivados en el 15M,

todo ese poso que había, pues contribuyó a hacer ver que esas

instituciones sí que, efectivamente, estaban alejadas de las

personas. Y ¿qué ocurre? Que no sólo estaban alejadas de las

personas en si, sino también de la sociedad y de todos los

avances tecnológicos. Por eso, alcaldes se negaban a que se

transmitiesen esos plenos cuando en realidad la tecnología y la

sociedad han avanzado de sobra.

 Y han avanzado de sobra porque, miren, ahora mismo el

contenido de contenidos... el consumo de contenidos digitales

se hace bajo demanda, muchos de ellos, no hace falta encender

la televisión, sino que vamos a ver contenido directamente de

lo que queremos, bien, pues eso mismo pasa cuando la

tecnología permite que no sólo sea receptores de esos

contenidos, sino también ser emisores, y eso es lo que los

alcaldes de muchos ayuntamientos no han llegado a entender.

A través de la tecnología de streaming con un teléfono

móvil, con una tableta, la ciudadanía podía emitir un pleno, y

claro, estaban muy acostumbrados a que esos plenos o bien no

se transmitían o si se transmitían sus contenidos se hacían por

medio de canales controlados, bien sea de medios de

comunicación o de emisión por parte de esa misma institución,

y por lo tanto, no estaban de acuerdo, no estaban acordes con

lo que significa el live login que es todo el tiempo conectados

y es lo que hace que un corredor pueda estar

retransmitiéndonos todo el tiempo su carrera, con el paso de las

zapatillas, esa tecnología..., o que inmediatamente todo el

mundo esté tuiteando lo que está pasando en ese momento.

Esa conexión constante que permite la tecnología y que está

sufriendo la sociedad o está teniendo la sociedad es lo que hace

que la sociedad demande poder emitir también en streaming

esos plenos. No es únicamente la transparencia en sí, es el que

las instituciones y los que vamos asomando poco a poco la

cabecita hacia la transparencia, hagan caso de lo que la

sociedad demanda, es decir, de una información directa sin

intermediarios que puedan trastocar la información que llega a

unas personas o no. Y por eso hace falta legislar porque por

mucha jurisprudencia que haya cuando nos encontramos ante

alcaldes feudales, con miedo a que esa información se transmita

de una forma directa, pues no puede hacer nada la ciudadanía

si no está perfectamente recogido en una ley, porque lo único

que han hecho ha sido secuestrar la democracia, hasta ahora

que si no tenemos esta proposición o esta toma en

consideración de legislación no podríamos hacer. Entonces,

Sra. Riera, usted nos ha dicho que ya en el Govern existían

mecanismos de transparencia, esta legislación no sería

necesaria, no sería necesaria si realmente existiese todo lo que

usted ha dicho que existe en estas islas respecto a la

participación y a la transparencia. Y eso es, como he dicho,

porque les sigue gustando tener el control de los medios de

comunicación, le sigue gustando tener el control, el streaming

de las personas y eso ya se ha acabado.

Bien, otra de las partes de la iniciativa es la participación,

la participación que, Sr. Abril, no es tanto como el derecho a

decidir lo que se recoge aquí, porque para obtener derecho a

decidir en esta comunidad todavía nos hace falta la ley de

consultas, que esperamos con ansia que se pueda aprobar, pero

lo que sí posibilita es la de proponer iniciativas a los

ayuntamientos. Y es que, claro, hasta ahora, bueno, se han

comentado cifras, por ejemplo en Ibiza, con la Ley de bases de

régimen local, en Ibiza, con una población de 50.000

habitantes, harían falta 50.000 firmas en la actualidad, lo que

supone que serían 9 concejales, o sea sería el mismo apoyo que

tener 9 concejales en el ayuntamiento, teniendo en cuenta que

en ese ayuntamiento haría falta una mayoría de 11 para

gobernar, con mayoría, por supuesto. En Palma harían falta

también 40.000 firmas, lo que es imposible, es acceder... , lo

mismo pasa en Ciutadella, con 2.900 o en Maó con 2.800, que

suponen tener al cambio como 6 concejales, un apoyo de 6

concejales, lo cual es demasiado.

Entonces, entendemos que el margen propuesto por esta

propuesta de ley nos parece correcto, porque también se

recogía, en el 70 bis, que una población de 50..., o se recoge en

el 70 bis que en una población de 5.000 habitantes harían falta

1.000 firmas para iniciar una proposición al ayuntamiento,

supone ya que tendría la alcaldía, en una población de 5.000

habitantes, si para iniciar una proposición o una propuesta al

plena tendrían que recoger un apoyo de 1.000 persones.

Bien, por eso ese cambio y esa rebaja nos parece correcta,

puesto que en poblaciones, como, por ejemplo, en Ibiza, haría

falta una recogida de 1.500 firmas, que nos parece, bueno pues,

no fácil pero asumible, en una movilización ciudadana, nos

parece asumible; o en Palma, 6.400, que también nos parece,

bueno, pues una proposición, una cantidad correcta.

No añadir nada, bueno, mucho más, porque ya mis

compañeros también lo han hecho de forma prolija y bueno,

pues bienvenida sea la inciativa y desde este grupo

parlamentario daremos el apoyo a la misma.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, perquè crec

que una cosa amb la qual estam d’acord tots no importa parlar-

ne tres hores, perquè tanmateix hi estam d’acord tots.

Qualsevol augment de transparència i de participació és

benvingut i per tant nosaltres donarem suport a aquesta

iniciativa.

I crec que cap partit no està lliure de pecat, cap partit que

hagi tengut poder municipal i que hagi tengut batles, i els batles

de vegades "batlegen" i això els ha passat a tots els partits

polítics, però bé, a nosaltres, com que no ens interessen

aquestes partides de tu més a les quals juguen determinats

partits, no entrarem en aquesta qüestió.

En realitat no compartim aquesta visió tan allunyada, si hi

ha una política pròxima a aquesta societat és la política

municipal, per tant jo, amb tots els respectes, quan venen aquí

i diuen: és que hi ha molt d’allunyament de la ciutadania

respecte de la política, cert, però no a la política municipal, i no

a la política municipal de la nostra realitat, que la nostra realitat

es diu Illes Balears i la nostra realitat són els petits batles. I la

immensa majoria de la ciutadania està ben acostumada a anar

a tocar la porta del batle, del color polític que sigui, i dir-li:

senyor batle tenc aquest problema, fins i tot problemes que no

tenen res a veure amb la gestió municipal, però això és pràctica

habitual. Per tant, jo no puc compartir aquesta visió la qual em

sembla que és una visió de Madrid, de grans ciutats, però no és

una visió de la realitat de cada dia i de la realitat quotidiana de

les Illes Balears. Tot i que, ja dic, qualsevol mesura d’augment

de la transparència, d’augment de la participació, de deixar clar

que es poden gravar i que els plens són públics ha de ser

benvinguda.

Nosaltres, evidentment, aprofitarem la iniciativa per intentar

introduir altres mesures, altres millores en el règim local de les

Illes Balears, que benvinguda sigui, donam l’enhorabona als

grups proposants.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay, del Grup Parlamentari

Mixt, Ciutadans.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Aquesta és una proposició de llei que, al nostre entendre, arriba

tard, i no vull dir amb això que ja no tengui sentit, el contrari,

el té plenament, quan dic que arriba tard vull dir que hauria

d’haver arribat abans i per ventura ens hauríem estalviat alguns

maldecaps. En el mateix contingut de la iniciativa se’ns diu, i

cit textualment: “Avui més que mai vivim un moment de

desafecció i descrèdit de la política”, és ver, les estadístiques

ho confirmen, fa sis anys que la classe política és percebuda

pels espanyols com el tercer problema més important que té

aquest país, les raons d’aquesta percepció són diverses i les més

importants tenen a veure, sens dubte, amb els nivells de

corrupció i de frau a què hem arribat.

Però aquesta percepció també guarda relació, els ho

recordava no fa gaire en un debat paregut a aquest, en el debat

de presa en consideració del Projecte de llei de supressió de

l’anomenat nivell 33, aquesta percepció, deia, també guarda

relació amb la perpetuació de certs privilegis. Per què? És bo

d’entendre, quan tanta gent ho passa malament perquè no té

feina o perquè la que té o els doblers que guanya no li basten

per arribar a finals de mes, gira els ulls cap a la classe política

i hi veu encarnats tots els mals, no només els que deriven de la

corrupció o dels privilegis autoconcedits, també els que

resulten de la falta de transparència amb la qual operen els

càrrecs electes a les institucions públiques i la falta de

participació que hi reserven als ciutadans.

És justament per això que del començament de la meva

intervenció els deia que aquesta proposició de llei arriba tard,

no perquè ara ja no tengui sentit, insistesc, sinó perquè fa temps

que s’hauria d’haver aprovat, en especial quant a l’apartat que

s’afegeix a l’article 1. Sembla mentida que a aquestes alçades

en què tothom disposa d’una càmera en el seu propi telèfon i

grava el que vol de l’espai públic, hàgim de posar en qüestió

una pràctica com aquesta. I encara resulta més sorprenent si un

té en compte que fa poc més de dos anys, el Grup Parlamentari

MÉS ja va presentar una proposició de llei en aquest mateix

sentit i la majoria parlamentària del Partit Popular no va creure

llavors convenient prendre-la en consideració. De fet, tant el

contengut d’aquest quart paràgraf de l’article 1, com el de

l’article 2 addicionat, s’acorden amb el que Ciutadans duia en

el seu programa de les passades eleccions generals, preferesc

a la proposta número 8, referida a les iniciatives legislatives

populars, en el tercer punt hi podem llegir: “Afavorir la

participació ciutadana a l’àmbit local per mitjà, entre d’altres,

de les consultes i l’ús de la tecnologia de la informació, per la

qual cosa farà falta desenrotllar el que preveu l’article 70 bis de

la Llei de règim local”, un argument, per cert, que també figura

en el contingut de la iniciativa d’aquesta proposició de llei.

Quant a l’article 2 addicionat, s’hi inclouen una sèrie de

modificacions respecte del que consta en aquest article 70 bis,

en particular, en relació amb els percentatges requerits a cada

un dels municipis, d’acord amb la seva població respectiva.

Aquí per ventura nosaltres no seríem tan exigents fins i tot, ja

que, si no, els municipis més petits, els que freguen els 5.000

habitants, tendrien les de perdre amb aquest càlcul. Vull dir que

als seus veïnats, per poder tirar endavant una iniciativa popular,

se’ls exigiria un percentatge de firmes molt més elevat que no

pas als d’un municipi per exemple de 50.000 habitants.

De totes maneres temps hi haurà per discutir aquestes coses

i altres que segurament sortiran i que probablement seran motiu

d’esmenes que presentarem durant la tramitació de la

proposició de llei. Ara l’important és que sigui presa en

consideració la iniciativa, una iniciativa que, per descomptat,

comptarà amb el nostre suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur, del Grup Parlamentari

Mixt, Gent per Formentera.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta, bones tardes a tothom. Com que crec

que som la darrera en intervenir, seré ràpida com un llamp i

fins i tot probablement em saltaré part de tot el que tenia

preparat.

Bàsicament, però, he de dir una cosa, i m’agradaria

començar per aquí, la millor i més eficaç manera de sustentar

la participació a una administració pública, ja sigui en l’àmbit

autonòmic o en l’àmbit local, la dóna l’actitud de les persones

que governen les institucions i l’actitud no es pot regular per

llei, i això és important tenir-ho clar. I volia començar per aquí,

perquè clar, som davant una llei, però davant una llei que al cap

i a la fi només aborda aquestes necessitats des de l’àmbit local,

que no és cosa menor, evidentment, però és complicat demanar

segons quins esforços a administracions locals, especialment a

aquelles que tenen un reduït nombre de població o escassos

recursos econòmics per dur a terme segons quins

desplegaments de mitjans audiovisuals, quan actualment el

Govern de les Illes Balears no disposa de tots els elements per

poder desplegar aquestes eines de participació i de consulta

ciutadana, i queda encara moltíssima feina per davant.

Però evidentment no defugim del debat, jo només diré que

respecte d’allò que plantegen MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, donar-los les gràcies per haver presentat aquesta

iniciativa, evidentment hi estam absolutament d’acord. És cert

també i és significatiu que cada vegada més a l’àmbit local els

grups diferents, tant els de govern com els de l’oposició, cada

vegada més reivindiquen mitjans audiovisuals que permetin

garantir la retransmissió de plenaris i de diferents actes

institucionals, i això és saludable, no ens ha de fer por i hem

d’estar preparats per afrontar aquest repte. Però afrontar aquest

repte significa també que hem de tenir garanties i garanties

sobretot amb la protecció de dades personals les quals són o

poden ser d’una alta sensibilitat, especialment quan parlam de

persones menors, quan parlam de dones maltractades o d’algun

colAlectiu o d’alguna persona que es troben en una situació

especialment delicada i que, per tant, s’ha de preservar la

documentació o la informació relativa a la seva persona.

Amb la proposta que presenten MÉS per Mallorca i MÉS

per Menorca sobre la retransmissió dels plens, els he de dir que

presentarem una esmena per detallar amb major grau de quina

manera es pot accedir per part del públic assistent als plenaris

a aquestes gravacions i, a més, va en la línia del que ha explicat

la diputada Riera, i crec que tots arribarem a bon port en aquest

sentit i podrem fer una redacció tal vegada un poc més

completa.

I després, vostès també plantejaven el fet de reduir el

nombre de persones per fer possible una consulta ciutadana.

Em sembla perfecte, perquè mirin, evidentment em vaig

dedicar a fer els càlculs i a Formentera actualment

necessitaríem 1.700 persones, cosa que és un poc

extraordinària, com a mínim, i crida prou l’atenció.

Crida també l’atenció, de la mateixa manera, que aquesta

llei, que està prevista precisament per facilitar les consultes

populars, ens obligui, per qüestions que són exclusivament de

competència municipal o local, a demanar permís a l’Estat a

través de la CAIB. Per tant, és a dir, és absolutament inútil,

aquesta mesura és inútil, és inútil a la pràctica, perquè si

qualque batle, si hi ha un conjunt de veïns que tenen l’aval

suficient de persones com per promoure aquesta iniciativa i per

una qüestió que només pot ser d’àmbit local, perquè la llei ho

explica clarament així, s’han de remetre al Govern de les Illes

Balears, perquè a la vegada ho remeti a l’Estat, perquè a la

vegada ho reboti al Govern i a la vegada autoritzi els consells

o els ajuntaments, francament, els ajuntaments concretament,

em sembla poc pràctic, i això justifica, de fet, que moltes

organitzacions, entitats o associacions veïnals acabin recorrent

a una fórmula molt més mediàtica, efectiva i molt més senzilla,

que són plataformes, com pugui ser change.org o moltes altres

plataformes, que, si bé no tenen exactament el mateix tarannà,

sí que poden tenir els mateixos efectes o, de fet, molt millors.

I per últim, vostès també feien referència a reduir, a deixar,

perdó, en 10 dies, el termini que es requereix per convocar els

plenaris quan ja s’ha acceptat el fet de convocar aquestes

consultes populars. Jo crec que en aquest cas el que

proposarem des de Formentera, serà 15 dies, augmentar-ho a

15 dies, perquè entenem que 10 dies és un termini realment

breu i que hi ha molts municipis que no tenen suficient

estructura com per garantir aquesta agilitat.

Res més, sí, perdó, una cosa més, just una cosa més, en

aquest sentit també els he de dir una cosa que demanarem des

de Formentera i que impulsarem en el moment de presentació

d’esmenes a aquesta proposició de llei, és el fet que el Govern

prengui en consideració que les plataformes audiovisuals, els

mitjans audiovisuals per fer possible això que es demana aquí,

requereixen inversions que molts municipis no es troben en

condicions d’afrontar ara mateix, i n’hem de ser conscients;

n’hem de ser conscients perquè avui venim d’aprovar la renda

social garantida, un tema que afecta el menjar i el pa de moltes

persones en el dia a dia, i crec que en això han estat fins ara la

gran majoria d’ajuntaments, és a dir, en colAlaborar i en fer el

màxim possible per contribuir que hi hagi la menys gent

possible a la cuneta de les nostres illes.

Per tant, ja els ho dic, demanarem que el Govern de les Illes

Balears, en els pressuposts del 2017, aquí li he de llançar

aquest prec a la consellera d’Hisenda i a tot el Govern, habiliti

una partida per ajudar, per facilitar o qualque mecanisme que

pot venir també per via de l’Estat o per via de la Unió Europea,

que habiliti sobretot els municipis petits que tenen pocs

recursos pressupostaris, afrontar les inversions en mitjans

audiovisuals que han de fer possible que es faci una bona

gravació dels plenaris i dels actes públics de les institucions i

que es pugui aconseguir tenir un bon arxiu d’imatge i so, tal i

com demanen insistentment els diferents grups polítics a les

Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xico Tarrés, del Grup Parlamentari

Socialista.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 32 / 5 d'abril de 2016 1839

 

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Bones tardes a tots i a totes, moltes gràcies, Sra. Presidenta.

Crec que pràcticament tots estam d’acord amb el que s’ha dit

aquí, només repetiria el que han anat dient els diferents

portaveus i amb tots he estat d’acord, excepte amb algunes

coses.

En primer lloc, dir que, com no pot ser d’altra manera,

donarem suport a aquesta proposta des del nostre grup.

Però bé, jo crec que tenim feina per endavant, no ho veig

tan senzill com s’ha posat damunt la taula aquí ara mateix,

haurem d’asseure’ns, haurem de discutir, haurem de parlar-ne,

algú ha anat donant algunes pinzellades en aquest sentit, i jo sé

que aquí hi ha alcaldesses, hi ha alcaldes, exalcaldes, no sé si

hi ha alguna exalcaldessa, saps el malament que es poden

utilitzar les lleis en determinades mans, jo dic això sobretot

perquè crec en la democràcia profundament, però abans de

creure en la democràcia crec en les persones, per tant aquest

creure en les persones em fa que no seré jo qui comenci a

dimonitzar determinats partits, dimonitzaré les persones que

són al front de determinades institucions o de determinats

partits perquè prenen una sèrie de decisions concretes a un

moment determinat.

Dic això, entre d’altres coses, perquè puc pensar que sabem

que quan es volen utilitzar les coses malament hem d’anar molt

amb seny, es pot bloquejar una institució amb determinades

propostes, per molt que reduïm el nombre de firmes, jo vull

mirar una mica endavant i dic si la voluntat de la gent per

perjudicar un ajuntament, en aquest cas, és bloquejar-lo amb

determinades propostes, doncs quan jo dugui a firmar una

proposta no en duré a firmar una, en duré a firmar deu o en

duré a firmar vint. I això seran coses que possiblement hi hagi

institucions que no ho aguantin, per tant a tot se li haurà de

posar un topall, un límit.

Igual que el que diuen i que ja s’ha comentat aquí, les

sessions són públiques i està bé que es puguin gravar, ara, em

semblaria una mica malament, amb aquesta allau d’egos inflats

que vivim avui en dia a la societat, que pogués sortir aquí amb

el mòbil i anar-me gravant a mi mateix, no?, perquè a la vegada

ho vagi penjant. Jo crec que tot això perdria serietat. Per tant,

tot això s’ha de regular i s’ha de regular bé.

Crec que la Sra. Tur ara en feia una pinzellada en dir, doncs

bé, que cada ajuntament tengui la possibilitat de gravar les

sessions, de tenir-la, de tenir un arxiu com tenen la majoria

d’ajuntaments mitjans i grossos avui en dia, però que ho puguin

tenir els petits, que hi pugui recórrer qualsevol regidor,

qualsevol persona i fer-ne l’ús que en cregui adient.

Però també és ver que hi ha determinats actes que no són

públics i si no són públics tampoc no tenen perquè ser gravats.

Però deixi’m fer una reflexió molt curta i acab, perquè com he

dit, ja s’ha dit tot, o s’ha dit quasi tot, tot el que creim que

s’havia de dir: la gent té dret a opinar, com dèiem, té dret a ser

informada, però nosaltres també hem de ser molt conscients de

com evolucionen les coses, i ho dic per posar un exemple; si

anéssim a l’any 80, o a l’any 79 amb els primers ajuntaments,

trobaríem molt habitual que un regidor de l’oposició arribés a

un ple i digués: a tal carrer hi ha un forat que és un problema i

l’hem de resoldre, perquè m’he compromès amb els veïns que

ho faríem. Avui en dia, pensar això de l’oposició..., és que és

impensable, l’oposició el que fa és quedar-s’ho, guardar-s’ho,

per a llavors criticar-ho. 

Fins que no tornem sentir les institucions com de tots, dels

que som govern, dels que som oposició i dels que són el que

sigui, fins que no aconseguim sentir-les nostres, no tornarem

avançar. Jo he passat aquí algunes legislatures, allà on he vist

com els membres del partit que dóna suport al Govern, feien

preguntes al Govern i com en feien els de l’oposició. I tots dos,

o tots tres, o tots els que hi han estat han fet el mateix, utilitzar-

ho..., els castellans dirien allò de torticeramente, no sé com ho

diríem nosaltres en català, però utilitzar-ho malament, les

preguntes de l’oposició sistemàticament són per procurar fer

mal i les preguntes que donen suport al Govern, per ajudar-lo,

per allò que en dèiem d’autobombo. Però ho hem fet tots, no

som jo el que ho duré aquí a criticar. Crec que abans de moltes

coses, hem d’acabar amb aquestes pràctiques.

I si realment ens estimam la política, si realment ens

estimam les institucions i si realment ens estimam el poder

avançar amb la ciutadania, hem de començar a fer una política

útil, pràctica en el cent per cent de les intervencions que

tenguem. Si tot és per tirar-nos en cara el que jo he fet o el que

tu no has fet, estam perduts.

Per tant, esper que aquesta sigui una proposta que

aconseguim fer una modificació d’una llei que ens ajudi a tirar

endavant i això vol dir que hi hagi un debat, que hi hagi una

discussió prèvia, que no venguem aquí amen, sense analitzar

què suposa tot això.

Res més, moltes gràcies a tots i bones tardes.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ateses les intervencions, es pot entendre que es pren en

consideració la proposició de llei debatuda per assentiment?

Bé, idò queda presa en consideració.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Bones tardes a tots i a totes.
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