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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a totes i tots, començam la sessió. 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. 6322/16, ajornada a la sessió

anterior, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i

Ques, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES BALEARS, relativa a empreses de cotxes de lloguer.

Primera pregunta RGE núm. 6322/16, ajornada a la sessió

anterior, relativa a empreses de cotxes de lloguer, que formula

el Sr. Diputat Josep Melià i Ques del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr.

Josep Melià

EL SR. MELIÀ I QUES:

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

acostam a un estiu que, segurament, provocarà grans

saturacions a les nostres carreteres, de fet el cap de setmana

passat ja vàrem viure un episodi d’important saturació a les

carreteres a Mallorca. 

Com sap el conseller de Turisme, ja vàrem presentar, el

nostre grup parlamentari El Pi va presentar una proposició no

de llei, una iniciativa a la comissió perquè el Govern estudiàs

la possibilitat de limitar les places de cotxes de lloguer que hi

ha a les Illes Balears.

Resulta, però, en relació amb aquesta qüestió dels cotxes de

lloguer i la possible saturació, que el Reglament de la Llei de

turisme establia que els cotxes de lloguer són empreses de

naturalesa complementària al sector turístic i per tant hi ha una

obligació de control per part de la conselleria, en aquest sentit

aquest mateix reglament establia que s’havien de donar d’alta,

havien de fer una declaració responsable els cotxes de lloguer;

llegim a la premsa que més de 40.000 cotxes de lloguer queden

fora del control del Govern, és a dir, hi ha moltes empreses i

molts de cotxes de lloguer que no han complert les seves

obligacions jurídiques. 

Davant aquesta situació, voldríem que el Govern ens donàs

les dades i sobretot que ens explicàs quina reacció pensa

adoptar davant l’incompliment per part de moltes empreses de

les seves obligacions. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident, Sr. Biel Barceló.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Melià, efectivament, hi ha una

obligació de registre dels rent a car com a empreses turístiques.

Entre les dues associacions de rent a car que tenim a les Illes

Balears, per una banda, AEVAB, que representa les petites i

mitjanes, i BALEVAL que representa les grans, representarien

unes 180 empreses de rent a car. A la conselleria s’han inscrit

70 empreses amb 27.750 cotxes. He de matisar que el tema dels

cotxes són els cotxes que aquestes 70 empreses tenen ara,

evidentment tots sabem que el juliol i l’agost no tendran

aquestes flotes, en tendran moltes més; també es vera que el

registre és viu i a cada moment han de registrar el nombre de

cotxes que tenen. Per tant, aquest nombre de cotxes

s’incrementarà.

Des dels serveis d’ordenació i inspecció turística,

evidentment, en aquests moments es farà la feina, es fa ja la

feina pertinent perquè totes les empreses es donin d’alta i a

aquelles que no es donin d’alta se’ls aplicarà el reglament quant

a les sancions oportunes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Instam el Govern que tengui una

especial vigilància en aquesta qüestió, som conscients que hi ha

hagut molts de problemes i molts d’abusos per part d’aquestes

empreses... no sé si dir pirates o almanco pirates, entre cometes,

en el sentit que se’ls va oferir un preu i al final no se’ls va

llogar el cotxe per aquest preu, sinó que se’ls va posar

suplements. No tenen possibilitat de fer reclamacions, hi ha

moltes queixes per part d’aquests usuaris que se senten

enganats i, per tant, si, a més a més, resulta que moltes

d’aquestes empreses no acompleixen les seves obligacions

jurídiques, crec que la conselleria no pot quedar de mans

plegades i ha de fer un esforç especial, suplementari, perquè hi

hagi un bon control i perquè els nostres turistes no se’n vagin

amb una mala opinió de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident del Govern.

E L S R . V IC EPRESID EN T  I CO NSELLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, el Govern és conscient d’aquesta situació, ja li he dit que

estam damunt el tema perquè totes les empreses es donin d’alta,

igualment coordinats amb els consells insulars, que en el cas

d’Eivissa, Menorca i Formentera tenen les competències

d’ordenació turística, i evidentment també, no només amb el

control, sinó amb cercar mesures, les quals treballem

conjuntament amb Territori, amb Hisenda i des de Turisme

mesures de control que també puguin anar en aquesta línia que

vostè comentava, que s’eviti una saturació innecessària sobretot

en els mesos d’estiu.

Sabem que l’objectiu de moltes d’aquestes empreses no és

bàsicament llogar aquests cotxes, sinó la compravenda

d’aquests cotxes, i això és un altre negoci.

Per tant, hem de tenir els cotxes de lloguer que necessitem

per donar servei turístic, però també el que no hem de fer és

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606322
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permetre abusos i en aquest sentit, per tant, s’estudien les

mesures fiscals o pertinents per tal que aquesta situació no es

produeixi. Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 6320/16, ajornada a la sessió

anterior, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Álvaro Gijón

i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

pintades en contra del turisme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta RGE núm. 6330/16, ajornada a la sessió

anterior, relativa a pintades en contra del turisme, que formula

el Sr. Diputat Álvaro Gijón i Carrasco del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresidenta, recientemente

han aparecido pintadas en el centro de Palma con lemas del

tipo Welcome Refugees, Tourist go home o Tourist, you are the

terrorists, mensajes claramente ofensivos hacia las personas

que nos visitan y que gastan su dinero en nuestras islas. 

Durante todos estos días en los que se ha hablado de este

tema y mientras el Ayuntamiento de Palma decidía si era de su

competencia o no eliminarlos, lo cual daría para otro debate, el

Gobierno balear no ha tomado ninguna medida o iniciativa para

minimizar el eco que dichas pintadas han tenido en medios de

comunicación internacionales. Y es por ello que nos gustaría

saber cuál es la valoración de este govern en este aspecto.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident del Govern.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, el Govern es va posar en contacte immediatament amb

l’Ajuntament de Palma i amb EMAYA, EMAYA -i això ho

saben perquè l’Ajuntament de Palma... aquestes xifres s’han

donat- va netejar 92 pintades, bàsicament al centre de Ciutat,

amb 48 hores, en queden 15 per motiu que són edificis

històrics. I es varen fer aquestes neteges tant en edificis privats

com a edificis públics, quan sap que EMAYA no actua en

edificis privats, però aquesta vegada es va fer l’excepció.

Per altra banda, des de l’ATB tenim una quantitat

important, 270.000 euros en campanyes promocionals a

l’exterior. I per altra banda, hem fet contactes amb nombrosos

mitjans de comunicació anglesos i... britànics, perdó, i

alemanys des del primer dia per tal de donar les explicacions

oportunes i evidentment, també va quedar ben clar que el

Govern condemnava i lamentava aquestes pintades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Lo que ha hecho el Ayuntamiento

de Palma ha quedado claro, nosotros pensamos que ha actuado

con poca celeridad, pero en cualquier caso lo que no ha

quedado claro es la actitud del Govern.

Mire, Sr. Vicepresidente, señoras y señores diputados y

miembros del Gobierno, ustedes llevan once meses de gobierno

y llevan once meses hablando mal del turismo y es normal que

con esta actitud se fomenten este tipo de comportamientos.

(Remor de veus)

La realidad es que hace cuatro años estas pintadas no

estaban y en once meses sí, y esa es una realidad, y eso es

porque ustedes hablan mal del turismo, una y otra vez. Atájenlo

de raíz, demuestren que están a favor del turismo. 

(Remor de veus)

Están en su perfecto derecho de cambiar absolutamente

cualquier tema en materia turística, pero mientras no tengan

claras las cosas, y es evidente que en estos temas, como en

otros muchos, no tienen claro qué es lo que tienen que hacer,

convendría que estudiaran las posibilidades para mejorar lo que

tenemos.

Sean más responsables, pónganse al frente del tema

haciendo gala de todas las cosas buenas que conlleva el

turismo, hablen bien del turismo, trabajen para que todos nos

sintamos cómodos con quienes nos visitan y que lo podamos

demostrar. Y sólo así vamos a llegar a ser de verdad un destino

de excelencia, pero hablando mal del turismo no

conseguiremos absolutamente nada. Gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Barceló.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Bé, res de nou, Sr. Gijón, el seu discurs catastrofista, que tot

es fa malament i que aquí no es... i que es parla malament del

turisme, cosa que, per cert, els únics que esbomben aquests

tipus de qüestions són vostès, vostès són els que es dediquen a

donar-li a unes pintades que han pintat dues, tres o quatre

persones, no més.

(Alguns aplaudiments)

Ja li he dit, des del primer moment ens vàrem posar en

contacte amb els mitjans locals en anglès i en alemany, dos

setmanaris alemanys, una ràdio alemanya i un diari britànic i

nombroses entrevistes a diaris i a televisions alemanyes i

angleses, el Bild Zeitung, l’RTL , la Pro7, la Süddeustsche

Zeitung, la DPA, etc., i emissores també espanyoles d’àmbit

estatal. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606320
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Per tant, el que no pot dir vostè és que el govern no ha fet

res, és que no ho sap vostè, no ho pot dir que no ha fet res: des

del primer moment nombroses entrevistes per donar

explicacions, per donar tranquilAlitat, evidentment, als turistes

i per, evidentment, donar també la cara, cosa que vostè ni ho ha

sabut.

Per tant, aquesta pregunta que vostè fa, l’ha equivocada. I

li vull reiterar una altra qüestió: vostè fa aquest discurs

catastrofista, però mentrestant les millors xifres de turisme

aquest hivern que hàgim tengut mai, per tant, les millors xifres

que hi ha hagut.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.3) Pregunta RGE núm. 6314/16, complementada

mitjançant l’escrit RGE núm. 6359/16 i ajornada a la sessió

anterior, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Olga

Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

lloguer de vacances a habitatges en blocs plurifamiliars.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 6314/16, complementada amb

l’escrit RGE núm. 6359/16 i ajornada a la sessió anterior,

relativa a lloguer de vacances a habitatges en blocs

plurifamiliars, que formula la diputada Sra. Olga Ballester i

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

Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, tanto el sector como

todos los grupos de este parlament estamos de acuerdo en que

el alquiler vacacional que se lleva realizando desde siempre en

Baleares en viviendas plurifamiliares necesita una regulación.

Hoy por hoy, esta arraigada actividad alegal, que, por sus

peculiaridades, no se ajusta a la LAU, conlleva una pérdida

anual para las arcas de Hacienda de muchos millones de euros

al año. El sector ha luchado durante años, y ustedes lo saben,

por su regularización como actividad, pagar sus impuestos y

conseguir así una seguridad jurídica que ahora no tienen. 

Esta propuesta de sacarlos de la ilegalidad o alegalidad

ustedes la hicieron suya y así se lo prometieron al sector

durante las elecciones autonómicas, afeándoles a los Populares

que sólo se dedicaran a perseguirlos. Sin embargo, pese a la

voluntad del sector para facilitar su regulación, el proceder del

Goven, mientras está elaborando la nueva normativa, está

siendo un despropósito. Fíjese, al aprobarse la Ley del

impuesto turístico de estancias turísticas se les está exigiendo

su inscripción en el registro para poder recaudar dicho

impuesto a partir del 1 de julio, cosa a la que el sector no se

opone, pero con la incongruencia de que el Govern al

inscribirse estos propietarios para cumplir la ley con el

impuesto turístico se les puede multar por ser ilegales.

Sr. Conseller, ¿cree usted que éste es un proceder lógico en

un proceso de regularización de una actividad con un sector

que quiere colaborar para su regularización? ¿Cree usted que

con este proceder todas las viviendas plurifamiliares que sean

alquiladas como alquiler vacacional pagarán el impuesto de

estancias turísticas a partir del 1 de julio? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident Sr. Biel Barceló.

E L S R . V ICEPRESID EN T  I CO N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Bé, el primer que hem d’aclarir, evidentment, és que els

lloguers de temporada sense comercialització turística no estan

sotmesos al pagament de l’impost, sempre i quan vagin per la

Llei d’arrendaments urbans. Per tant, això és el primer que hem

d’aclarir. 

En segon lloc, aquells arrendaments que es facin amb

comercialització turística o amb serveis turístics avui per avui

sap que si són a plurifamiliars no estan permesos. Aquesta és la

normativa que tenim en vigor i aquesta és la que actualment

hem d’aplicar.

Una altra cosa és que el Govern sí que ha decidit posar

ordre a una qüestió complicada, complexa, l’anterior govern va

decidir prohibir-ho, i el Govern treballa, per tant, per a aquesta

regulació. Però, mentrestant, aquells que ho facin per aquesta

via, d’acord amb la Llei de l’impost d’estades turístiques, que

diu que totes les estades turístiques tant si són en aquest cas

legals com aquestes que es comercialitzen turísticament, han de

pagar i estan sotmeses a l’impost. 

Això ha de ser així perquè tothom que faci una estada

turística ha de pagar i això, per tant, és el que està contemplat

actualment a la llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sr. Conseller, yo estoy de acuerdo con usted que la ley se ha

de cumplir, lo que pasa es que lo que existe ahora es una

situación alegal de una comercialización de apartamentos

turísticos que, por sus peculiaridades, no se adaptan a la LAU,

si se adaptaran y todo fuera como la seda no estaríamos

haciendo una ley para regularlos. Por lo tanto, no es

comprensible que usted haga esta pescadilla que se muerde la

cola de si ustedes van a pagar el impuesto turístico les vamos

a multar porque son alegales. 

Entonces, Sr. Barceló, ante esta situación anómala de

alegalidad que hay que solucionar, ¿no cree usted que resultaría

más lógico y razonable que se dieran facilidades para que

afloraran todas estas plazas, que pagaran el impuesto turístico

y luego, una vez normalizada la situación, que estos

propietarios regularan su actividad? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Barceló.
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E L  S R .  V IC E P R E SID E N T  I C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, el primer que hem de dir és que la regulació es treballa

en aquests moments amb consells insulars, amb ajuntaments i

amb tots els sectors implicats. És una regulació complexa, no

tothom es podrà donar d’alta. En aquest moment saber qui al

final acomplirà o no acomplirà els requisits és una qüestió que

fins que no tenguem la normativa feta, a la qual, per cert, els

grups parlamentaris també hi tendran, evidentment, molt a dir,

perquè la idea és que, lògicament, arribi aquí i llavors siguin

vostès els que l’acabin de completar, i en aquell moment, per

tant, serà que s’haurà de dir com queda.

En aquest moment, per tant, el que hi ha és el que jo li he

dit abans, una llei d’impost turístic que diu que totes les estades

turístiques han de pagar l’impost i que si algú fa una

comercialització turística d’un habitatge que en aquests

moments no pot fer aquesta comercialització turística, ha de

pagar l’impost. El que no podem fer és permetre la ilAlegalitat

en aquests moments i, per tant, aquesta és la situació i serà així

mentre no hi hagi una nova regulació, en aquest cas, del lloguer

turístic en habitatges plurifamiliars que, torn a reiterar, a la

normativa en vigor no estan permesos actualment.

I.4) Pregunta RGE núm. 6719/16, presentada per

l’Hble. Diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a manteniment de la dotació

pressupostària d’IB3.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 6719/16, relativa a

manteniment de la dotació pressupostària d’IB3, que formula

la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula la diputada Sra. Antònia

Perelló.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera de Transparència

li volia plantejar una qüestió, la primera... dues qüestions que

ens criden molt l’atenció: una, que la conselleria que vostè

dirigeix, la gran aposta d’aquesta legislatura i la que es defensa

amb vehemència cada vegada que altres grups parlamentaris,

apelAlant a la racionalització dels fons públics, demanen la seva

supressió, tengui, no obstant, un pressupost prou petit, malgrat

tot el que suposadament ha de dur a terme la seva conselleria,

i dic suposadament perquè a dia d’avui es visualitza ben poc el

que se suposa fa la conselleria que vostè dirigeix. 

I l’altra qüestió que crida l’atenció és que, adscrita a la seva

conselleria, es troba l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears, amb un pressupost, avui per avui, considerable, de 28

milions d’euros i uns nivells d’audiència cada cop més

preocupants.

Vist que el model de televisió pública es comença a perfilar,

el seu model, tota vegada que no els preocupa en excés que

cada cop IB3 no sigui l’opció que la gent elegeix veure, creu

que és responsable destinar aquest pressupost a una televisió

que, de seguir així, ben bé podria passar amb un pressupost

menor?

La pregunta és senzilla, si es manté la situació actual o fins

i tot empitjora, que és el que passa mes rere mes, pensa

replantejar-se el pressupost d’IB3? I en cas contrari, creu que

és un exemple de bona gestió destinar 28 milions d’euros a un

mitjà cada vegada més minoritari? Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,

CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Bon dia a tots. Sra. Presidenta. Sra. Perelló, li vull fer una

matisació, el meu model no, mai no faré el que vostès van fer,

no serà el meu model de televisió. A les ràdios i televisions

públiques no tot s’hi val, per sobre de la quantitat hem de tenir

molt en compte la qualitat i el compliment de la seva funció de

servei públic. No volem una televisió que compleixi amb les

televisions privades per a audiència d’entreteniment al marge

del servei públic, volem una televisió de qualitat, en català,

independent, al servei de les quatre illes i que la vegi el màxim

de gent possible.

El nostre nord no és l’audiència, sinó el compliment de

funció pública i de servei públic amb la màxima audiència. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Antònia Perelló.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quan li deia el seu model no em

referia al de vostè particular sinó, evidentment, al d’aquest

govern. 

Vostès apelAlen constantment a una televisió pública de

qualitat, en català i amb vocació de servei públic, però és

evident que cada vegada hi ha manco gent que opta per veure

IB3. Per tant, aquest objectiu que vostè persegueix, o que

vostès persegueixen, és evident que no ho aconsegueixen. 

Hi ha televisions públiques que tenen nivells d’audiència

similars i fins i tot sensiblement superiors als que marcat IB3

en aquesta nova etapa que vostès governen, amb una dotació

pressupostària anual notablement inferior i compleixen

exactament la mateixa finalitat.

Malgrat tot, vostè no m’ha contestat la pregunta, m’ha

tornat a fer referència al passat, com sempre, són vostès

cansinos, ja els ho vaig dir el darrer pic que vaig intervenir,

però ha continuat sense contestar-me la pregunta: li sembla un

bon exemple de gestió pública destinar 28 milions d’euros a

una televisió cada vegada més minoritària?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,

CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Sra. Perelló, encara que és cert que la mitjana del mes

d’abril ha estat d’un 3,5, també hem de recordar que els

informatius del migdia, per exemple, han tengut puntes

d’audiència de més d’un 15%, el vespre han tengut puntes de

fins a un 8 i la franja horària del capvespre, l’horabaixa, ha

estat d’un 6,8%. 

A la baixada d’audiència segurament hauran contribuït

moltes coses, també que tan sols du cinc mesos el nou director,

moltes de les programacions encara tampoc no les han

acabades de fer el nou equip directiu, però es veu que els

resultats volen que siguin immediats.

També l’aposta d’aquesta part haurà estat per les pelAlícules

en català i, com li he dit abans, justament emetre en català és

una raó de ser d’IB3, perquè justament aquesta raó de ser és un

d’un servei públic de comunicació en la nostra llengua, perquè

emetre en castellà ja hi ha més de 50 televisions que emeten a

la TDT les pelAlícules en castellà, per la qual cosa no té molt de

sentit que també les emetem per IB3.

A més, com li he dit abans, fa pocs mesos que hi ha la nova

direcció, hem apostat, han apostat per uns informatius de

qualitat, programes de reflexió i debats documentals. IB3 està

clar que no hauria de perdre cap oient o espectador. El que

volem és afegir nous oients a la televisió pública. Però aquí

també hem de fer una reflexió, dins dels mitjans possibles del

pressupost que hi ha actualment, com vostès saben, també hi ha

molta part d’un pressupost adaptat a una televisió d’uns

moments en què s’hauria de poder tenir un temps per adaptar

a la nova estructura i al nou model actual, que, com he dit

abans, han tingut poc temps per a açò.

Però com li he dit al començament, els números no ho són

tot i, com deia el Sr. Codony...

LA SRA. PRESIDENTA:

El seu temps s’ha exhaurit Sra. Mateu.

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 6709/16, presentada per

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

Grup Parlamentari Popular, relativa a resolució de les

reclamacions en matèria d’accés a la informació pública.

Cinquena pregunta RGE núm. 6709/16, relativa a resolució

de les reclamacions en matèria d’accés a la informació pública,

que formula la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos del

Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera de Transparència,

si ha begut un poc d’aigua i em pot escoltar, volem saber què

opina de què el Govern precisament no acompleix la Llei de

transparència; que no ha creat cap òrgan independent per

resoldre les reclamacions dels ciutadans davant la seva gestió

i la falta d’informació pública; que no ha volgut signar cap

conveni amb l’òrgan de l’Estat, creat precisament per a això,

per resoldre aquestes reclamacions; que hagi intentat atribuir

aquestes funcions al Consell Consultiu, quan realment, a més,

el Consell Consultiu es va negar rotundament a aquesta ridícula

pretensió que va fer el seu president, perquè era contrària a

l’Estatut d’Autonomia, i ara pretengui que aquestes funcions les

faci precisament l’Advocacia, que no és cap òrgan independent,

sinó, a més, que són els serveis jurídics propis del Govern.

Però, a més, no tots els de l’Advocacia, sinó aquells que

voluntàriament vulguin fer la resolució d’aquestes

reclamacions, que, en definitiva, són les places de lliure

designació, que ha designat el propi Govern.

Tot això, Sra. Consellera de Transparència, és una mostra

clara d’incompliment de la Llei de transparència, és una mostra

clara d’indefensió de la gent i sobretot també posa en evidència

la inutilitat d’aquesta conselleria i, a més, qüestiona la seva

autoritat com a consellera.

Jo voldria saber i el nostre grup també, quina és la seva

opinió sobre tot aquest cúmul de despropòsits. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,

CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Esper poder parlar. Sra. Presidenta, Sra. Riera. En primer

lloc, aquesta afirmació que vostè fa és falsa. No és la

Conselleria de Presidència, mitjançant l’Advocacia, qui

resoldrà les reclamacions en matèria de l’accés a la informació,

sinó una comissió adscrita a l’Advocacia, sense dependència

jeràrquica ni funcional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sra. Consellera, ens farà creure que una comissió adscrita

a la Conselleria de Presidència, que en definitiva són els propis

funcionaris els quals tenen dos o tres superiors jeràrquics per

damunt i tenen independència, segons el paper de funció que

agafin, si agafen una reclamació o si agafen una escrit de la

Conselleria de Presidència? Per favor, Sra. Mateu, no ens

prengui el pèl!
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Miri, el que passa és que vostès no volen signar un conveni

amb el consell estatal, perquè tenen un odi especial a tot allò

que vengui del ministeri, que vengui de l’Estat. I a nosaltres ens

preocupa...

(Remor de veus)

..., sí, és així, és per aquest odi davant un òrgan que

realment és independent i es dedica a aquestes funcions, com

han fet altres comunitats.

I ens preocupa més que no hagin demanat ni informació

pública als ciutadans sobre aquest òrgan que ha de resoldre

precisament la informació pública, és com a anecdòtic i tot. I

ens preocupa que, a més, no hagin demanat tampoc ni als

consells insulars, ni als ajuntaments, perquè també aquesta

comissió adscrita de funcionaris, que, segons el moment, no

seran dependents, tampoc no han pogut opinar.

Sra. Mateu, per favor, ens doni una resposta un poc més

clara, perquè si no la seva conselleria, ja ni participació, ni

transparència, la cultura no li deixen fer. Ens quedarà una

conselleria del no-res. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,

CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Sra. Riera, això del Consejo de Transparencia, li contest per

parts. Vostès no van fer res de res, el primer que va fer aquest

govern, en aterrar, va ser posar-se en contacte contra-rellotge

amb el ministeri que vostè diu que ens fa tant de... I realment

quan vam anar a redactar, vam ser la primera comunitat

autònoma que es va posar en contacte amb el Consell de

Transparència... -no, vostè no, nosaltres, així no ho han entès

els tècnics d’allà, que van dir que no sabien ben bé quin òrgan

volien admetre vostès.

Quan hi vam contactar, el que ens van dir és que, vam

analitzar la firma d’aquest conveni per primera part, perquè

volíem explorar la possibilitat, però quan vam veure que quan

haguéssim de contestar reclamacions davant aquest Consejo

Superior de Transparencia, el que haurien de fer és anar als

tribunals els nostres ciutadans a Madrid, vam considerar que

açò no era el més adequat. Per açò vam optar per la segona

opció, que era la de crear un òrgan propi.

Sí que és ver que el tema del Consell Consultiu no va

funcionar, o va emetre un dictamen que el vam tenir present.

Però la comissió és una atribució de funcions i hi ha altres

òrgans colAlegiats dels quals els membres de l’Advocacia en

formen part i no ha passat res, com és la Junta Consultiva de

Contractació o la Junta Superior d’Hisenda. I volen dir que

aquests òrgans no són independents?

Jo crec que vostè falta al respecte de la professionalitat

d’aquesta gent, no ho sé.

(Alguns aplaudiments)

A més, com vostè sap, s’ha hagut d’adoptar per una mesura

urgent i transitòria, bàsicament per dos motius: perquè estam

obligats ja, des del mes de desembre, a donar resposta a totes

aquestes reclamacions dels ciutadans, i ho volíem fer. Vostès

van tenir un any i mig per posar-ho en marxa i no ho van fer, és

que després demanam coses, però... I després perquè no volíem

crear més despesa generant un altre òrgan.

A la llarga s’haurà de plantejar un altre sistema

evidentment, però en aquests moments creiem que és una bona

solució i, a més, no afectam els ciutadans.

I vostè tant que em diu, el Consejo Superior de

Transparencia estatal és un òrgan dependent del Ministeri

d’Hisenda i Administracions Públiques.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 6705/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i M ir, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a compliment de la Llei de

bon govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta RGE núm. 6705/16, relativa a compliment

de la Llei del bon govern, que formula el diputat Sr. Juan

Manuel Lafuente i Mir del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula el diputat Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Bé, la

implantació dels principis de transparència i bon govern, crec

que són principis acceptats en tots els àmbits polítics i

administratius, i el problema, sempre que es planteja, és

l’aplicació pràctica.

El Grup Popular ha mantingut i manté que la Llei 4/2011,

de bona administració i bon govern de les Illes Balears,

s’hauria d’adaptar, s’hauria de millorar i hauria de ser menys

burocràtica. En canvi, els partits que donen suport al Govern,

a l’anterior mandat vam mantenir que el que s’havia de fer és

l’aplicació immediata i directa d’aquesta normativa i que per

tant, hi havia una manca de voluntat política de l’anterior

Govern en la seva aplicació.

La pregunta que li fem a la consellera i al Govern, en aquest

cas, és què pensa fer: donar compliment exacte a la Llei de bon

govern 4/2011 o fer una modificació? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,

CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Sra. Presidenta. Sr. Lafuente, jo ben bé quan vaig rebre

aquesta pregunta, no sabia si es referien a la Llei de bona
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administració i bon govern de les Illes Balears, o a l’estatal,

perquè com que m’han fet... Sí que és ver que la Llei de bona

administració, a la que vostè fa referència, que és la de la

comunitat autònoma, era d’aplicació des del 2011 i durant

quatre anys no van fer res de res i, com ja li vaig dir a una

anterior compareixença, sinó que la van intentar mutilar fins a

tres ocasions.

Nosaltres, de totes formes aquest Govern vol fer feina per

complir tant la llei estatal, com la llei autonòmica, i plantejar

segurament una llei de transparència per a aquesta comunitat

autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera. Vegem, en primer

lloc no puc estar d’acord que no es va complir la Llei de bon

govern i bona administració 4/2011, perquè l’anterior Govern

sí que va complir, de fet va passar del número 16 al número 6

en el nombre de comunitats autònomes en matèria de

transparència i va complir un munt d’accions previstes a la llei.

Però en canvi jo em deman, quan mir la seva actuació, on

és la regulació, el decret que regula l’accés de la ciutadania als

arxius que preveu l’article 5 d’aquesta llei; o on són els

instruments de participació que regula aquesta llei i que s’han

de fer, i que posarà per exemple el tema de Sa Feixina amb

instruments participatius o proposarà el Govern que es faci una

consulta en aquest tema; o on és el desplegament reglamentari

de la qualitat que preveu l’article 23; o on és el reglament

regulador del govern en funcions de l’article 32; o on és

establir els esquemes de governança de l’article 33; o on són les

iniciatives públiques prioritàries de l’article 46. És a dir, vostès

deien que tot açò es podia fer de forma immediata i en canvi en

quasi un any no han fet absolutament res. On és el reglament

que regula la informació sobre les retribucions de declaracions

de patrimoni dels membres del Govern i els alts càrrecs de

l’article 39, per exemple?, que vostès deien que era una cosa

senzilla que s’havia de fer ja. 

Per tant la realitat és que vostès no compleixen la llei

vigent, vostès no han millorat absolutament res en matèria de

transparència, vostès quan eren a l’oposició feien un atac

demagògic en contra del Govern, i quan són al Govern no

compleixen el que van dir que farien a l’oposició. Aquesta és

la realitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,

CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Sr. Lafuente, miri, vostè em demana a mi que en nou o deu

mesos hagi fet el que vostè en quatre anys no va ser capaç de

fer, però bé...

(Alguns aplaudiments)

Tant a nivell de la publicitat..., tant a nivell de publicitat

activa estam treballant per millorar el Portal de transparència,

perquè no és només tenir un portal, també s’han de publicar

més dades i s’ha d’intentar ser més accessible, no intentar

amagar la informació, perquè respecte de la publicitat passiva

s’ha implementat un sistema que els ciutadans puguin tenir

accés a la informació que, com li he dit abans, vostès durant un

any i mig tampoc no van fer res per fer-ho, perquè hi puguin

accedir tant a nivell web per facilitar-ho, com és en el registre

de les comunitats autònomes. I, com li he dit, vostè podia haver

implementat açò des de desembre de 2013 però no ho van fer.

I jo li deman: açò és el que vostès creien transparència, que

durant quatre anys no han fet res?, tenien un mes i mig per

implementar açò i tampoc no ho van fer, un any i mig per

implementar açò i tampoc no ho van fer. Quan em referesc als

índexs, que la comunitat autònoma va anar del número 16 al

número 6, sempre fan referència als índexs de Transparència

Internacional, a l’INCAU, i jo li deman a vostè: sembla que per

a vostès, quan parlen de transparència, només fan referència a

aquests índexs, i jo li dic que és tot en temes quantitatius, com

li he comentat abans amb els temes d’IB3, però és molt més

important la qualitat de la informació que tenen els ciutadans,

i crec que aquesta és molt més de la que tenien amb vostès.

I.7) Pregunta RGE núm. 6707/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a data de publicació de les

despeses de protocol del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE 6707/16, relativa a data de

publicació de les despeses de protocol del Govern, que formula

el diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula el diputat Sr. Antonio Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores

diputados, buenos días a todos. Sra. Consellera, digamos que

su primera intervención en esta sesión de control al Gobierno

no fue de lo más afortunada, en primer lugar porque no

contestó, como hoy, a las cuestiones que se le plantean, y en

segundo lugar porque usted dio una información a esta cámara

que minutos después fue desmentida, según se publicó por

fuentes solventes de Presidencia. Además, para terminar de

redondear aquel día, usted publicó unos tuits bastante ofensivos

contra el Partido Popular, y bastante desagradables, a raíz de

una pregunta que le formuló mi compañero Álvaro Gijón sobre

Sa Feixina.
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Como considero que es de interés para todos los

ciudadanos, Sra. Consellera, la pregunta es la siguiente: ¿Puede

usted confirmar a esta cámara si la decisión de que los

ciudadanos de las Islas Baleares no conozcan todos los gastos

de representación y protocolo del Govern de toda la legislatura

se adoptó en Consejo de Gobierno? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,

CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Sra. Presidenta. Sr. Gómez, no sé si quan parl no m’entenen

o és que no m’escolten; crec que més bé deu ser allò darrer.

Fa dues setmanes a la meva primera compareixença ja em

van fer una pregunta en aquest sentit, la Sra. Perelló, i li vaig

dir literalment: “En resposta a la seva pregunta, he d’informar-

li que ja són públiques les despeses dels alts càrrecs del Govern

a la web institucional. Al Consell de Govern de finals de març

es va decidir que es publicarien les despeses a partir de dia 1

d’abril”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antonio Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Bueno, pues entonces lo que no entendemos es el

desmentido de Presidencia; ¿a qué vino?, porque usted termina

de confirmarnos ahora que en Consejo de Gobierno se decidió

que los ciudadanos de las Islas Baleares no conozcan, o no

conozcamos todos los gastos de protocolo y de representación

del Govern de toda la legislatura. 

En cualquiera de los casos, Sra. Consellera, ustedes están

gestionando todo esto de la publicación de estos datos o de

estos gastos con bastante poco rigor. Ustedes se adornaron

mucho mediáticamente afirmando que publicarían los gastos de

toda la legislatura, y ahora han cambiado de opinión, y han

cambiado de opinión de una forma un tanto sospechosa, porque

usted dijo aquí que no se iban a publicar los gastos, que se

había decidido en Consejo de Gobierno, y minutos después la

desmintieron. Aquí la cuestión que se suscita es qué ha

sucedido para que ustedes, el Consejo de Gobierno decida, y en

contra de lo que había decidido anteriormente, que los

ciudadanos no conozcan todos los gastos del Govern de

representación y de protocolo de toda la legislatura. ¿Hay algún

gasto que ustedes entienden que los ciudadanos no tienen que

conocer? ¿Hay algo que ustedes consideran que tienen que

ocultar a los ciudadanos? 

Yo, Sra. Consellera, en la línea de intervenciones

anteriores, lo que le recomendaría es que las distintas áreas de

esta conselleria las reparta entre los distintos departamentos del

Govern y estoy seguro de que estas áreas se van a gestionar

mejor y desde luego a un coste menor.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,

CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Sr. Gómez, com li vaig dir també en aquella ocasió aquest

fet implica una immensa -el fet de publicar les despeses-

millora sobre el que va fer el PP a l’anterior legislatura

incomplint la Llei de bon govern, que obligava a publicar les

despeses de més de 500 euros. No ho volia repetir, però vostès

em repeteixen les preguntes i jo li hauré de repetir les respostes.

I van intentar modificar la llei fins en tres ocasions, com li vaig

dir l’anterior vegada, per intentar que no es publicassin

aquestes despeses. 

Si vostès el que volen és posar un mínim dubte sobre els

vuit mesos d’aquest govern actual de no publicar les depeses fa

pensar en quines eren les seves pràctiques durant els quatre

anys, fa pensar, i ja no vull anar més enrere i recordar-li, com

li ho vaig recordar l’altre dia també, el cas Rasputín. És que no

sé si són vostès els més indicats per donar exemples.

(Remor de veus)

Som un govern que està a anys llum dels anteriors en temes

de transparència, a anys llum; mai no s’havien publicat les

despeses i s’han començat a publicar. Es va decidir que fos a

partir d’aquell moment per un acord de Consell de Govern, no

passa res, no vulguin anar més enllà. Som molt conscients que

costa molt avançar en aquest tema, però som un govern decidit,

creim en els temes de transparència.

Res més.

I.8) Pregunta RGE núm. 6715/16, presentada per

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

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a devolució de

la paga extraordinària de l’any 2012 als funcionaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE 6715/16, relativa a devolució de la

paga extraordinària de l’any 2012 als funcionaris, 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:

Moltes gràcies, presidenta, senyores diputades, senyors

diputats, tenguin molt bon dia vostès. Aquest passat diumenge

va ser dia 1 de maig, dia internacional dels treballadors, festa

del moviment obrer mundial, jornada de lluita i reivindicativa

de la classe treballadora, i des d’aquí el meu petit homenatge

als màrtirs de Xicago, sindicalistes anarquistes executats als

Estats Units per la seva participació a les jornades de lluita per

la consecució de la jornada laboral de vuit hores. 130 anys

després avui en dia se segueixen cridant les reivindicacions al

carrer en aquesta data assenyalada, drets, llocs de feina dignes
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i salaris justos, algun d’aquests drets que el Govern es nega a

tornar, i em referesc al Decret 5/2012, que ja deu conèixer prou

bé perquè cada cert temps m’encarreg de recordar-l’hi.

Es van llevar una sèrie de drets als empleats públics, entre

ells la paga extra de desembre de 2012, amb el compromís que

es retornaria el 2015. A dia d’avui només s’ha tornat el 50%. El

Govern de l’Estat, del Partit Popular, ja ha aprovat el pagament

del 50%, i ho pensa fer durant els mesos d’abril i maig. Així

mateix les corporacions locals que van en la mateixa línia

pensen retornar el 50% abans de l’estiu. Per tant, quan pensa el

Govern de les Illes Balears tornar als empleats públics de la

comunitat autònoma el que roman pendent de la paga

extraordinària de l’any 2012? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Catalina Cladera.

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

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Aquest govern

ja ha arribat a un acord amb els representants sindicals de la

devolució de la paga extra corresponent a l’any 2012; a part de

la que ja s’ha pagat el 2015, la resta està acordada amb els

sindicats.

Això neix d’un acord a la Mesa general de 28 d’octubre de

2015, on s’estableix que cada mesa sectorial arribarà a uns

acords sectorials dins cada àmbit de la funció pública, això va

ser la primera fita per al retorn a la normalitat, després de

quatre anys de retalls i de menyspreu als funcionaris, i això es

va fer també, aquests acords varen consistir a fer un calendari

en funció de les prioritats que va marcar el Govern,

conjuntament amb els representants sindicals. Això sí que he de

dir que en aquest cas no varen ser acords electorals, com va fer

o fa ara el Govern de Madrid, sinó que respon a una política de

recuperar els drets dels treballadors públics, de recuperar el lloc

que ha de tenir la funció pública i de recuperar els serveis

públics com a pilars de l’estat de benestar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, presidenta. Em podria dir, més o menys, la data en

la qual es tornaria la paga extra?

I crec que comença a ser hora de passar de les paraules als

fets per recuperar els drets perduts. Diu que parla amb els

sindicats, però no queda clar si només és un somni, si fos així

no durien a terme la campanya de recollida de firmes per

recuperar els drets perduts, i em referesc al retorn dels dies

addicionals de lliure disposició, la recuperació de les 35 hores

setmanals, l’emolument del cent per cent de les retribucions en

el procés d’incapacitat temporal, la recuperació i

l’estabilització de les plantilles.

Miri, Sra. Consellera, vostè no vol tornar els drets que el

Partit Popular va llevar amb el Decret 5/2012, que ara és el

mateix Partit Popular que torna. Jo accept sempre que cada més

intervencions dient que el Partit Popular i el Partit Socialista és

el mateix, i ara en aquest moment no sé si dir que és així o si és

pitjor. Moltes gràcies.

(Remor de veus i algunes rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Catalina Cladera.

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

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, jo crec que hi ha un

canvi fonamental amb les formes d’una època, de l’època

anterior a aquesta i crec que l’hauria de posar en valor, perquè

ja hem arribat a acords amb els sindicats, com li he dit, per

retornar la paga extra. I també treballam amb els sindicats tot

el tema de fer el calendari del retorn de drets.

Per començar, el retorn de la paga de la extra es fa fer el

calendari amb els sindicats, d’acord amb la priorització de la

resta de temes que s’han de retornar, sempre d’acord amb les

disponibilitats pressupostàries que té aquesta comunitat

autònoma i mai, com he dit, per motius electorals, com ha fet

el Sr. Montoro.

Jo li recordaré el que ja ha fet aquest govern, a part que les

formes han canviat molt, perquè tot ho fem amb diàleg, acord

i consens amb els sindicats i sempre hi ha obert un permanent

diàleg amb els sindicats, i li recordaré que ja hem flexibilitzat

la jornada laboral, com a mesura de conciliació; hem retornat

part de la paga extra; hem aprovat oferta pública i continuarem

ampliant oferta pública i farem oposicions en breu, o

convocarem oposicions; tenim convocada, o tenim una mesa

tècnica dins els serveis generals per avançar amb el

desenvolupament de retorn de drets als funcionaris; hem

millorat la cobertura de professorat; hem retornat el deute

horari en infermeria; hem obert borses de treball, etc.

Jo crec que el que en el que vostè diu no té raó, treballam,

amb les formes hem canviat moltíssim, amb permanent diàleg

amb els sindicats, diàleg, acord i consens, i treballam per

recuperar de forma progressiva la normalitat dins els serveis

públics i posar en el seu lloc els empleats públics, com ha de

ser, perquè creiem en la funció pública, en els serveis públics

i en l’estat de benestar, com en els acords de governabilitat en

els quals vostès participen també hi són.

I.9) Pregunta RGE núm. 6716/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a comissió sobre

l’impacte del TTIP a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 6716/16, relativa a comissió

sobre l’impacte del TTIP a les Illes Balears, que formula el
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diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears. Té la paraula el diputat Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, diputats i diputades i resta

de públic assistent. Són més de 1.600 els municipis que s’han

declarat contraris a l’aplicació del TTIP a Europa, cada cop hi

ha més gent mobilitzada contra un tractat radical i antisistema.

Fa poc a Berlín hi havia 250.000 persones al carrer.

Fa dos caps de setmana es varen reunir a Barcelona batles

i representants públics d’Europa per organitzar-nos per dur a

terme la lluita contra un tractat que vol acabar amb la sobirania,

amb la democràcia i que vol sotmetre a la dictadura i a l’imperi

del capital tots els territoris d’Europa.

També a Balears hi ha pobles, com Sóller, Pollença, Artà,

Santa Maria, que ja s’han declarat contraris a l’aplicació del

TTIP. També ho va fer l’illa d’Eivissa i l’illa de Menorca es

declara contrària al TTIP aquest mes.

El TTIP tindrà conseqüències nefastes per a les petites i

mitjanes empreses, per als nostres pagesos -el Sr. Company no

hi és, però m’agradaria que es preocupàs d’això i no de la Llei

agrària-, aquest tractat vol acabar amb les denominacions

d’origen. I és normal que partits com El Pi donin suport a la

iniciativa de declarar les Balears contràries al TTIP.

En cinc dies el Consell d’Europa firmarà l’aprovació de les

conclusions de la negociació del CETA, un tractat igual o pitjor

que el TTIP, es votarà el setembre. Ens preguntam què farà el

Partit Socialista el setembre.

La pregunta que vull fer és la següent: quan pensa el

Govern de les Illes Balears crear la comissió d’estudi sobre

l’impacte del TTIP a les Illes Balears, tal i com es va

comprometre en comissió parlamentària? 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, presidenta. Sr. Saura, es un govern comprometido,

como sabe, con los derechos de los trabajadores, de las

trabajadoras, con la protección del medio ambiente, con el

pequeño y mediano comercio, con la pequeña y mediana

empresa y, por tanto, un govern sensible a realizar esos

estudios de los que se hablaba en esa comisión.

Le puedo contestar que ya estamos trabajando con la

Conselleria de Presidencia en coordinar los mecanismos

necesarios para que esa comisión empiece a andar.

También es cierto, y en eso coincidimos, que la falta de

información sobre el TTIP es patente y criticable y, por tanto,

hace difícil hacer estudios serios sobre el impacto económico.

En todo caso, ayer conocimos gran parte de los datos del

TTIP gracias a Greenpace, lo cual también a nosotros, como

govern, nos hace sonrojar, pero, efectivamente, efectuaremos

los estudios precisos. Somos una comunidad insular, donde es

especialmente importante la protección del territorio y de

nuestros estándares, las normas ultraliberalizadoras que hemos

visto en los últimos años, desde luego muchas de ellas sacadas

por el Partido Popular desde el Estado, han puesto en grave

riesgo nuestro territorio y nuestro comercio. Por tanto,

trabajaremos en esa línea, crearemos esa comisión,

trabajaremos conjuntamente.

Para nosotros es básico mantener la protección de los

derechos laborales, medioambientales, de consumo y sanitarios,

por tanto, desde luego, la posición del Govern es crear esa

comisión para evaluar los posibles efectos negativos y, en todo

caso, si así fuese, sería denunciarlos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

La pregunta és quan es crearà aquesta comissió. Ha hagut

de ser Greenpeace qui publiqui algunes filtracions d’aquest

tractat, no ha estat el Partit Socialista Europeu qui ha exigit

aquesta informació, perquè a Europa voten el 84% de les

ocasions amb el Partit Popular, i això fa que l’estratègia de

capitulació del socialisme europeu..., doncs fa que sigui molt

difícil distingir en ocasions entre el partit de Le Pen i el partit

d’Hollande a França i entre el partit de Rajoy i el de Sánchez

a Espanya, quan voten contínuament el mateix a Europa.

Des de Podem volem dir no al TTIP, no a la competició

desenfrenada, no a la submissió als mercats i a les grans

empreses, però també volem dir sí, sí a la cooperació entre

territoris, sí a les petites i mitjanes empreses, sí als pagesos i als

productors de la nostra terra, perquè volem democràcia i

fraternitat dels pobles d’Europa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Yo creo que la respuesta del Govern, y creo que hoy se trata

de una interpelación de Podemos al Govern, por tanto le

responderé claramente como govern: el Govern se opondrá a

cualquier tratado que dañe los derechos de los trabajadores, tan

mermados desde la reforma laboral del Partido Popular.

Hoy tenemos un ejemplo de apoyo de este govern,

claramente, a los trabajadores del mundo que se encuentran en

huelga por los efectos nocivos de una reforma laboral como la

del Partido Popular. Por tanto, es un govern comprometido
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desde el primer momento con los derechos de los trabajadores,

con los derechos de los consumidores, con los derechos

medioambientales, y nos tendrán siempre para velar por ese

tipo de derechos, siempre enfrente de cualquier medida que

pueda suponer una merma, tanto medioambiental, sanitaria,

prestacional, de consumo, cuando, además, estamos en un

espacio como el nuestro, un espacio insular, que lo hace

especialmente necesario.

Y frente a la rendición ante el Gobierno de Rajoy y a la

inacción frente a medidas que afectaban a nuestro territorio,

tendremos un gobierno que se oponga, esté quien esté, lo

hemos dicho siempre; frente al Gobierno del Estado, frente

también a la Unión Europea cuando afecta a nuestro territorio.

Desde luego que queremos una Europa distinta nosotros,

queremos una Europa solidaria con los derechos de las

personas, con los derechos de los que formamos parte de esa

Europa y sobre todo con los derechos de los que no forman

parte de esa Europa, una Europa abierta, una Europa abierta a

los refugiados, una Europa abierta y proteccionista de los

derehos de los trabajadores y medioambientales y, por tanto,

una Europa más unida (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.10) Pregunta RGE núm. 6717/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a regulació del

turisme de creuers.

Desena pregunta, RGE núm. 6717/16, relativa a regulació

del turisme de creuers, 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, senyores i senyors diputats

i diputades, treballadors i treballadores de la cambra i resta de

públic present. Des de Podem ens agrada donar la veu a la gent

i que participi, avui duem una altra vegada al Parlament la veu

de la gent, Irene (...) la seva pregunta al Govern a l’Appgree,

l’eina de participació que emprem des de Podem.

A Irene li preocupa tant l’afluència massiva dels creuers al

port de Palma i la seva contaminació. A més, Palma es veu

colAlapsada per l’excés de turistes que provenen dels creuers

massificant el centre de Palma i suposant una distracció en la

vida dels ciutadans i ciutadanes. Aquesta situació es dóna a

Barcelona i es prenen mesures.

Els creuers empren fueloil pesant que conté fins a 3.500

vegades més sofre que el diesel emprat pels automòbils.

Aquests creuers, mentre estan atracats al port, mantenen els

seus motors en marxa per mantenir el seus sistemes elèctrics

funcionant, així emeten, de manera contínua, contaminants

tòxic a l’aire, com diòxid de nitrogen, partícules, diòxid de

sofre i altres hidrocarburs. Aquestes emissions i contaminants

afecten la salut humana, l’agricultura, els ecosistemes i

contribueixen al canvi climàtic.

Per això li fem la següent pregunta al Govern: quines

mesures pensa prendre el Govern de les Illes Balears davant la

contaminació ambiental i massificació social que provoca

l’arribada de creuers a Palma? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident, Sr. Biel Barceló.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, Sr. Diputat, el Govern de les Illes Balears en aquests

moments no té competències per dur a terme aquests controls,

però sí que s’ha dirigit a l’Autoritat Portuària per tal de saber

exactament un control d’aquelles accions mediambientals que

du a terme. Concretament, l’Autoritat Portuària du a terme

accions de control mediambiental tant pel que fa al tractament

de residus, com al proveïment d’energia, com al control de la

qualitat de les aigües, com posar prescripcions als plecs

d’autoritzacions i concessions, dirigides precisament al control

d’activitat de l’aire, una qüestió que, com vostè deia bé,

efectivament les emissions i la suspensió de partícules que,

efectivament, són contaminants i ens ha de preocupar.

Quant a l’altra qüestió que plantejava, que és la

massificació dels carrers de Palma, com sap, en aquests

moments el problema, principalment en el cas dels creuers que

arriben a Palma, es concentra, principalment en el centre de

Palma, a una zona molt concreta i molt determinada, i en

aquests moments l’Ajuntament de Palma, el Govern i

l’Autoritat Portuària treballen, entre d’altres qüestions, en què

el desembarcament dels creueristes es distribueixi a diverses

zones de Palma i no es concentri, per tant, en un sol punt; com

sap, l’Ajuntament de Palma en aquest sentit era el primer

interessat.

I no hem d’oblidar, per altra banda, que una part important

dels creueristes es distribueixen per tota l’illa perquè contracten

excursions. Però sí que estam d’acord que, efectivament,

aquesta massificació, quan s’ajunten tota una sèrie de creuers

concentrats sí que és un problema i que ens hem dirigit diverses

vegades a l’Autoritat Portuària, per tal de modificar i de regular

aquesta qüestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Moltes gràcies, Sr. Conseller per la seva resposta, Sr.

Vicepresident, perdó. Bé, estam a favor d’aquestes mesures que

fa el Govern o que demana a l’Autoritat Portuària i voldríem

saber si podrien ser públics aquests control ambientals que es

fan als creuers, i bé, si està disponible a qualque lloc, per veure

realment quina informació és la que es maneja.
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Hi ha algunes mesures que es podrien emprar, sé que no

directament des del Govern, però sí que ho podrien aconsellar

a l’Autoritat Portuària, com per exemple que els creuers o les

empreses tenguin certificats de gestió ambiental o que es

puguin connectar a la xarxa elèctrica de Palma o d’aquí, de

l’illa. I bé, i altres mesures que també es podrien aplicar i que

a Barcelona tenen èxit. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Barceló.

E L S R . V ICEPRESID EN T  I CO N S E LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, per completar la informació, també li diré que l’arribada

de creueristes el 2016, tot i que té un increment previst en els

ports d’Alcúdia, de Maó, d’Eivissa i de La Savina, en canvi he

de dir que al de Palma hi ha una lleugera baixada, en part

provocada perquè el 2015 va ser un any extraordinari,

precisament pel desviament de creuers en el cas dels

desgraciats atemptats de Tunísia, per tant ara es normalitzarà

aquesta situació en el 2016.

En relació amb les dades mediambientals, l’Autoritat

Portuària ens les ha facilitades al Govern, perquè així els ho

hem demanades, però sí que demanarem, en perspectiva del

que vostè ens demana, a l’Autoritat Portuària que també les faci

públiques, perquè siguin de coneixement general.

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 6693/16, presentada per

l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a pla d’estalvi sanitari a l’estiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 6693/16, relativa a pla

d’estalvi sanitari a l’estiu, 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.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats molt bon

dia. Ja sigui en nom del descans del personal o en nom d’una

davallada de l’assistència sanitària, històricament cada estiu

veiem com es tanquen llits i s’inhabiliten quiròfans a tots els

hospitals, diuen que és un pla d’eficiència o d’estalvi de

recursos.

L’estiu del 2014, per posar un exemple amb xifres no

oficials, perquè el Govern en aquell moment es negà a publicar-

les, es tancaren deu quiròfans dels diferents hospitals de

Balears i uns 300 llits. El problema és evident, mentre es

tancaven quiròfans i llits per estalviar doblers, 14.000 persones

esperaven una intervenció quirúrgica i la població d’aquestes

illes es multiplicava per dos a causa de l’arribada de turistes. És

cert que, segons les dades de finals del 2015, les llistes d’espera

s’han reduït fins a 13.000 pacients, però la xifra continua essent

molt elevada per tancar recursos.

Des d’El Pi voldríem saber si aquest estiu la Conselleria de

Sanitat té previst fer un pla d’estalvi a la sanitat pública.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera, Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta, molt bon dia a tothom. Jo parlaria

d’un pla d’eficiència, però no d’estalvi, estalvi no és possible.

És cert que durant l’estiu es plantegen situacions especials,

arriben molts turistes, per exemple, però no és l’únic, també hi

ha molts de professionals que tenen vacances, aquests

professionals s’han de substituir i ho hem de fer de la manera

més eficient, perquè tothom pugui... es pugui atendre d’una

manera correcta a la sanitat pública.

Respecte de l’arribada de turistes a les zones costaneres, les

hem de reforçar, no és el mateix el que tracten, per exemple, a

la zona de Calvià o a Santa Eulària d’Eivissa, per posar dos

exemples, que a les zones de l’interior de Mallorca, l’activitat

és molt elevada per exemple en aquells centres de salut i no tant

en els altres.

Prenem diferents mesures, per exemple, reforços, reforços

que he detallat però que no sé si tendré temps d’explicar-li

exactament cadascun: s’incrementen metges i infermeres, 2

metges i 1 infermera a Menorca; 8 metges, 6 infermeres, 3

auxiliars administratius a Mallorca, això és increment,

plantilles, 5 metges, 5 infermeres, 2 guàrdies de seguretat a

Eivissa; 1 metge i 1 infermer a Formentera.

I dins l’índex de substitució de vacances, doncs s’ha de fer

en funció de quants professionals se’n van i de l’activitat que

tenim. És cert que de vegades ve bé tancar una planta o tancar

dues plantes, si és possible, i també és cert el que vostè ha dit,

que els quiròfans estan..., bé, l’activitat quirúrgica no s’hauria

de rebaixar tant com vacances tenen els professionals. Per tant,

probablement no puguem tancar tants de llits, però també

s’haurà d’avaluar, veure quina situació de llistes d’espera

tendrem en aquell moment. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, tots sabem que a

l’estiu, tirant per baix, es duplica la població de Balears, per

tant es fa difícil entendre que es retallin els recursos. Per

exemple, a l’agost de l’any passat arribaren a conviure a

Balears 1,9 milions de persones i teníem menys quiròfans, com

li he dit. La reducció de les llistes d’espera és una prioritat del
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seu pacte de govern. Sigui estalvi o sigui eficiència, tancaran

llits, tancaran quiròfans?

És més, si és cert que baixa l’activitat assistencial, com es

diu, es podria aprofitar aquesta època per contractar personal

substitut, com vostè ha dit, i buidar aquestes llistes d’espera.

Per això, ja s’hauria de començar a contractar aquest personal

substitut, així doncs, també aprofitaré per demanar com es

troba el sistema de contractació i si funciona la borsa única.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Diputada. És una segona pregunta que esper

poder tenir temps de contestar-li, però no crec que avui. Hem

fet una borsa específica de contractació per a aquest estiu,

perquè la borsa única no funciona.

Quant a la resta de..., o sigui, s’han d’incrementar i reforçar

molt les zones costaneres i les urgències, per exemple: hem

posat un avió ambulància de 24 hores a Menorca; posarem una

ambulància -quan diem una ambulància UVI mòbil, vos dir 6

metges i 6 infermeres, és que són molts professionals per a cada

una de les ambulàncies-, una a Santa Eulària d’Eivissa, una

altra a la zona del Llevant de Mallorca, probablement a

Campos.

Intentam incrementar tots aquests recursos i, per exemple,

a partir de l’1 de juny tendrem Salut Respon, per intentar ser

més eficients. I el mes d’agost és el mes de menys activitat

quirúrgi..., oi, de menys activitat assistencial, és cert que hi ha

molta població, però...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Li contestaré a una altra pregunta. Gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 6706/16, presentada per

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

Parlamentari Popular, relativa a compromís de dedicar el

30% de les millores en finançament a educació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 6706/16, relativa a

compromís de dedicar el 30% de les millores en finançament

a educació, que formula el diputat Sr. Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el

diputat Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

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

diputats. El passat dia 14 de desembre de l’any 2015, els partits

que donen suport al Govern i també el propi govern va arribar

a un compromís amb l’Assemblea de Docents, un compromís

que suposava que l’Assemblea de Docents suspenia la vaga

convocada per a dia 15, o sigui, l’endemà, i automàticament

Podemos retirava una esmena als pressuposts de la comunitat

autònoma que hagués significat un increment de 40 milions

d’euros a la dotació pressupostària a Educació. 

I el compromís del Govern deia, textualment: “El Govern

adquireix el compromís que les millores de finançament i

l’ampliació dels marges de despesa que es produeixin al llarg

de l’any 2016, reverteixin amb caràcter prioritari en les

polítiques de caire social i millora de l’economia productiva, en

concret la política educativa serà la prioritària amb l’objectiu

de reforçar l’impuls que ja rebran a partir de les dotacions

previstes en els pressuposts de 2016". 

És a dir, hem tengut una flexibilització del dèficit, tenim

110 milions d’euros que podem gastar, a més, i, per tant, açò

entra dins els requisits que sembla que entren dins el

compromís que va prendre el Govern amb l’Assemblea de

Docents. 

Però, és clar, el curiós és que mentre el document que té

l’Assemblea de Docents fa referència que es destinarà aquest

increment, un 30% d’aquest increment es destinarà a Educació,

en canvi el document que hi ha penjat a la pàgina web de la

conselleria esborra aquesta qüestió, és un document idèntic,

però no fa cap referència a aquest 30% que correspondria de

dedicació a Educació, per aquest increment de la flexibilització

del dèficit. 

Per tant, primer de tot, quin document és el correcte, el de

l’Assemblea de Docents o el de la Conselleria? I, què pensa fer

amb aquesta qüestió? Destinaran aquests 30 milions a

Educació? Compliran aquest compromís?

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Catalina Cladera. 

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

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Camps, tot i que hagi dirigit la

pregunta al conseller d’Educació, pel caràcter econòmic i

pressupostari que té, li contestaré jo. Està clar que els acords hi

són per ser complerts i així ho farà aquest govern, el que passa

és que l’esmentat acord que vostè ha mencionat es refereix,

bàsicament, a una millora de finançament, que en aquest camí

fem feina, com també vostè sap, ho ha pogut comprovar des

que governam, i tan aviat com sigui possible i tenguem aquesta

millora de finançament, evidentment revertiran en millora de

polítiques d’educació, així com en la resta de polítiques que fa

el Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera,

permeti’m que discrepi, és a dir, i ho he llegit abans, parla de

millora de finançament, efectivament, i d’ampliació dels

marges de despesa que es produeixin al llarg de l’exercici

2016. Vostè ha tengut una ampliació del marge de despesa,

vostè tendrà una ampliació de 110 milions d’euros d’aquest

marge de despesa. Per tant, el compromís és el que vostè va

emprendre i el compromís diu el que diu i, per tant, vostès

haurien de dedicar aquest 30% d’aquests 110 milions d’euros

precisament a Educació perquè està dins el marge de despesa

aquesta ampliació.

Per tant, crec que aquí el Govern ha enganat algú, aquí ha

enganat l’Assemblea de Docents, però ha enganat Podemos i ha

enganat tot el sector educatiu. Per tant, crec que vostès han fet

de trileros en aquesta ocasió, vostès avui jo crec que...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Catalina Cladera. 

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

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que aquest govern no engana

ningú i els fets ho demostren, ha complert, compleix i complirà

els seus compromisos, quan sigui el moment també acomplirà

l’acord amb l’Assemblea de Docents de destinar un 30% de la

millora de finançament a les polítiques educatives.

Jo li he de recordar que ja hem posat mà de mestre en el

tema d’educació, hi ha 400 professors més dins les aules.

Elaboram un pla d’infraestructures de reforma i de noves

infraestructures. Baixarem ràtios a partir del curs que ve.

Augmentam també el nombre de places de nins amb necessitats

especials, etc., un llarg etc.

És vera que hem aconseguit una millora de la flexibilització

del dèficit, trobam que és injust i insuficient encara, perquè ja

sap que pensam que l’Estat es queda la major part per a ell,

però aquesta flexibilització ara s’ha d’emmarcar dins els

escenaris pressupostaris 2016-2019, dins el Pla econòmic i

financer, i aquí és on es veurà la repercussió d’aquesta

ampliació del dèficit en concret.

He de dir, ho he de deixar molt clar com a consellera

d’Hisenda, que ni el FLA, que és un crèdit amb interès, a

retornar amb interessos, ni l’augment del límit de dèficit

suposen una ampliació dels marges de despesa. A més, he de

dir, la sorpresa que tenc o la gràcia que em fa que un diputat

com vostè ara es preocupi per la demanda de l’Assemblea de

Docents...

(Algunes rialles i remor de veus)

..., una assemblea que va néixer precisament....

(Alguns aplaudiments)

... de la política nefasta que va fer el Sr. Bauzá. Es recorda

del 29 de setembre de 2013? 100.000 persones al carrer. Es

recorda del que vostè deia? Que feia llistes de noms i llinatges

de professors, llistes negres, se’n recorda?

(Remor de veus)

Aquest govern ja soluciona el nyap que varen fer vostès en

educació, perquè varen deixar un solar buit en el qual nosaltres

ja treballam i canviam les coses. I evidentment, escoltarem les

demandes de tots els sectors implicats com mestres, pares, etc.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 6703/16, presentada per

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

Parlamentari Mixt, relativa a grup d’assessorament i

anàlisi sobre els nous usos sociosanitaris de l’antic hospital

de Can Misses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 6703/16, relativa a grup

d’assessorament i anàlisi sobre els nous usos sociosanitaris de

l’antic hospital de Can Misses, que formula la diputada Sra.

Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula

la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta, molt bon dia a tothom, assistents,

diputades i diputats. Sra. Consellera, fa mesos vostè sap que

treballam i demanam que l’antic hospital de Can Misses sigui

un espai obert a diferents usos per les entitats que tenen la

dependència i diferents entitats i ONG de l’illa d’Eivissa, i vull

pensar que també de Formentera, que treballen amb colAlectius

vulnerables i que requereixen un espai adequat per poder

atendre en bones condicions aquests colAlectius i per poder

treballar d’una manera cooperativa entre elles i aprofitar

recursos.

Sap que tenim aprovada la iniciativa, via Comissió de Salut,

de crear aquesta comissió, però m’agradaria saber, Sra.

Consellera, si aquesta comissió està ja creada, si pensen

incloure l’illa de Formentera dins aquesta comissió i quin

termini tenen previst per convocar-la.
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Sé que són tres preguntes en una, però és per intentar

entendre en quina situació es troba aquesta iniciativa. Moltes

gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patrícia Gómez. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. No és que pensem incloure el Consell

de Formentera, ja hi està inclòs, ja hi està inclòs. D’aquí uns

dies, concretament el proper dimarts, no sé si és que... bé,

encara no... ha arribat segur la convocatòria, hi ha una reunió

per revisar la primera proposta del Pla d’usos de l’antic

hospital de Can Misses. Durant aquests mesos, és cert, hem

treballat, aquí mateix duc l’esborrany del Pla d’usos, s’ha

treballat amb la Gerència d’Àrea de l’hospital de Can Misses

i també amb el Servei de Salut, que suposa tècnics, arquitectes,

enginyers, etc., per donar resposta a les necessitats que sabem

que tenen sociosanitàries tant a les Pitiüses, Eivissa i

Formentera. 

S’ha convocat el president del Consell de Formentera, el

president del Consell d’Eivissa, el director general del Servei

de Salut i diferents persones del Servei de Salut. Esperam que

aquesta reunió sigui un pas endavant per poder donar una bona

resposta a totes aquestes necessitats, que ja sap que haurien

d’estar ja en aquest moment... ja estaria construït i estarien

cobertes.

Hem revisat les necessitats sociosanitàries, i és cert, fan

falta llits de convalescència, rehabilitació i cures palAliatives.

Vàrem incrementar el conveni amb cinc places a Cas Serres,

però no és suficient, sabem que no és suficient.

Per tant, és imprescindible dotar un hospital que tengui

aquestes característiques, que a més pugui acollir les

associacions de pacients, també els ciutadans de Formentera,

pacients o acompanyants o familiars que es puguin quedar a

l’hospital d’Eivissa, i plantejam també fins i tot un allotjament

per a professionals temporal, mentre troben un habitatge. Per

a nosaltres la comissió és una passa també important en aquest

eix fonamental que tenim de salut en totes les polítiques, que

consideram la salut fonamental i que sabem que les institucions,

les associacions i les entitats, idò, poden tenir un projecte de

futur molt millor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies. Bé, Sra. Consellera, em complau escoltar

aquestes paraules, som perfectament conscient que vostès hi

treballen des de fa temps i en aquest cas el que volia saber era

en quin punt es trobaven d’aquesta feina. Crec que el moment

en què Can Misses vell obri les portes per acollir aquests nous

usos serà un pas molt important per a l’illa d’Eivissa i de

Formentera, especialment per als seus habitants, perquè

precisament en aquest sentit hi ha una mancança important i

permetrà apuntalar totes aquestes necessitats i definitivament

donar una resposta a un gran conjunt d’entitats que fan una

feina impressionant, la qual des d’aquí vull reconèixer. I per

tant, tendrà també el nostre suport per seguir treballant en

aquesta feina. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. És cert que tot du el seu temps, però

també vull destacar la iniciativa en forma de PNL del nostre

diputat Enric Casanova, quan va demanar aquesta conversió de

l’antic hospital i també la formació del grup d’anàlisi. Per tant,

des de la conselleria consideram, ja li ho he dit, molt necessària

la participació del Consell de Formentera atès que la majoria...

o molts dels usuaris d’aquest centre seran ciutadans de les illes.

Gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 6708/16, presentada per

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

Parlamentari Popular, relativa a impuls d’una llei de

referèndums i consultes populars.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta RGE núm. 6708/16, relativa a impuls

d’una llei de referèndums i consultes populars, que formula el

Sr. Diputat Álvaro Gijón i Carrasco del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera de Transparencia,

después de once meses de gobierno y de haber derogado todas

las incitativas del Partido Popular de la pasada legislatura, ha

llegado la hora de que hagan algo por iniciativa propia y

repasando sus acords de governabilitat, en el apartado 2,

cuando hablan de un nou temps per a les institucions i la

ciutadania, y luego añaden: de l’autoritarisme al diàleg i la

radicalitat democràtica, -qué bien suena esto de radicalidad

democrática, la subscribo al cien por cien, en el caso de su

gobierno al menos la primera parte, la de radicalidad-...

(Remor de veus)

..., en el punto 5 dicen que impulsará una llei de consultes

com a marc de garanties i de participació social per a la

celebració de referèndums i consultes populars a nviell local,

insular i autonòmic. No debían tener demasiada prisa en

impulsar la radicalidad democrática en este punto, porque once

meses después esta ley ni está ni se la espera.

Así que ¿para cuándo tendremos el placer de debatir en esta

cámara una propuesta de su gobierno que no consista en

derogar algo aprobado por el Partido Popular? Y, en concreto,

¿para cuándo esa radicalidad democrática con esta ley de

consultas? ¿O acaso, después del experimento fallido de las
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terrazas del Born, le han cogido miedo a eso de preguntar a la

gente? Gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,

CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Sra. Presidenta. Sr. Gijón, és curiós que vostè em parli de

radicalitat, però bé... Sí, aquest és el compromís adquirit per

aquest govern i ja s’ha començat a treballar per elaborar un

avantprojecte de llei en relació amb aquesta matèria. 

Creiem en una democràcia molt més oberta i participativa,

que no substitueixi la democràcia representativa, on hi hagi

espai per tal que la ciutadania pugui ser interpelAlada i pugui

donar la seva opinió sobre aquells temes que, per la seva

especial rellevància, es consideri que és necessari fer un

referèndum ciutadà o fer un procés participatiu. Sí, hi creiem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Sra. Consellera, le sugiero que ejerza esa radicalidad

democrática de la que tanta gala hacen impulsando, a la mayor

brevedad posible, esa ley de consultas. Y le sugiero, ya que

estamos, que la primera consulta que hagan sea la de si se debe

derribar o no el monumento de Sa Feixina; demuestren lo

radicalmente democráticos que son ustedes, dejando que sea la

gente la que decida en el caso de Sa Feixina, si es mejor tirar el

dinero en una demolición o si es mejor dedicar el dinero, el

tiempo y el esfuerzo a temas importantes de verdad.

Aunque mucho me temo que en este tema son ustedes

bastante cobardes y no quieren preguntar a la gente lo que

ustedes ya saben que va a contestar, porque detrás de tanta

radicalidad democrática lo único que se esconde es una

tremenda farsa. Gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,

CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Sr. Gijón, no entraré al seu joc, li contestaré... el tema

Feixina crec que ja l’hem deixat més que clar.

Sé que vostès tenen una certa alAlèrgia a les urnes i que en

tenen prou amb les eleccions cada quatre anys, i després

oblidar-se de la ciutadania, del que els han promès. No és el

nostre estil. 

Creiem fermament que s’han de vehicular espais per tal

d’implicar la ciutadania en la presa de decisions. No ho farem

sense criteri, per açò estudiam en aquest moment com ho fan a

altres països i a llocs amb tradició democràtica els quals estan

acostumats a fer referèndums. Nosaltres, en aquests moments,

encara som un país... un lloc un poc verd en aquest aspecte, i

intentam elaborar un marc en el qual... intentam estudiar el

marc dels països que sí ho fan en aquests moments.

Començam a fer passes per avançar cap a un model real de

democràcia molt més participativa, sempre cenyint-nos a la

legalitat vigent en el marc actual. Per açò fem feina, com li dic,

per elaborar aquesta llei de consultes que recollirà els diferents

models de processos participatius adaptats a la realitat

territorial de les nostres illes.

I sí, aquest govern ho pensa fer, i teníem el compromís dins

l’any que ve de tenir aquest marc legal.

I.15) Pregunta RGE núm. 6704/16, presentada per

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

Parlamentari Mixt, relativa a demandes dels veïns d’Es

Trenc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta RGE núm. 6704/16, relativa a demandes

dels veïns d’Es Trenc, que formula la Sra. Diputada Olga

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

Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Conseller, el 1 de abril usted

publica un anteproyecto de ley de creación del parque natural

de Es Trenc-Salobrar de Campos, un anteproyecto que coge

por sorpresa a todos los vecinos campaners, que durante

décadas han mantenido con sus esfuerzos esta privilegiada

zona, que todos disfrutamos y admiramos, sin recibir nada de

los gobiernos que se han ido sucediendo, a pesar de las

innumerables figuras de protección que posee debido a su valor

ecológico.

Un anteproyecto redactado e impuesto por el Govern del

consenso y la transparencia, a espaldas de los propietarios, y

que supone una modificación de los límites del parque,

expropiaciones, un cambio de los usos del suelo, una ubicación

impuesta de los párkings que nadie entiende, ni siquiera el

GOB, y que necesitará de un continuo trasiego de autobuses

por dentro del parque, con la contaminación que ello conlleva.

Un proyecto que genera impotencia, inquietud e inseguridad

para los vecinos, por su falta de análisis, planificación,

participación y consenso.

Y frente a todo este despropósito, sólo se otorgan quince

días de plazo para presentar alegaciones, plazo que fue

denunciado por Ciudadanos, mediante registro, por ilegal,

puesto que la LECO marca un mínimo de un mes, y ustedes

corrigieron.

La Asociación de vecinos y amigos de Es Trenc pidieron,

a principios del mes de abril, cita con la presidenta del Govern
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y con usted mismo, y no obtuvieron respuesta hasta ayer,

casualmente. En fin, espero que esta pregunta de control al

menos haya servido para que usted haya iniciado un diálogo

con los vecinos y con la asociación.

Sr. Conseller, ¿cómo piensa el Govern atender las

demandas de los vecinos de Es Trenc? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Bon dia a tothom. Aquest govern i aquest conseller pensa

atendre les demandes dels veïnats d’Es Trenc, de tots els

ciutadans de les Illes Balears que han demanat i han votat que

facem un parc natural a Es Trenc, un acord, un consens que va

sortir ja a la LEN del 1991, que donava un mandat al Govern

de protegir aquest espai, fem 25 anys tard i per tant faré cas al

mandat d’aquest parlament, que deia que havíem de protegir Es

Trenc. 

Ho farem també des del diàleg, duem més de trenta

reunions, reunions amb petits formats, directament amb

propietaris, amb entitats, amb grans formats, a l’Ajuntament de

Campos hi havia més de 140 persones, a l’Ajuntament de Sa

Colònia, i evidentment escoltam la gent.

Vam fer així una ampliació de quinze dies del termini

d’alAlegacions que acaba demà, i no ho vam fer, com diu vostè,

per la tramitació de la LECO, una llei... un avantprojecte de llei

té quinze dies d’alAlegacions, per tant, seguim la tramitació

habitual, ho vam fer per la voluntat de dialogar, ho vam fer per

la voluntat de parlar amb la gent.

Però, evidentment, com vostè ha dit, d’alAlegacions n’hi ha

de tot tipus d’àmbit i de tot tipus de propietaris que defensaran

els seus drets, legítimament, però nosaltres farem el consens

amb tres objectius clars: la legalitat, l’interès general i la

conservació. Des d’aquest punt, farem el consens que sigui

possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, usted nos cuenta que

ha hablado con todo el mundo, pero realmente esto no es lo que

dicen los vecinos y los propietarios de los terrenos de Es Trenc.

Usted no me ha contestado a la pregunta, porque yo le he

preguntado cómo piensa atender las demandas de los vecinos.

Entonces, los vecinos tienen unas demandas que son claras y es

que quieren complicidad para la elaboración de este proyecto,

que ha de ser de todos, de todos.

Entonces, primero, lo que le proponen es que la elaboración

del PORN sea consensuada y participada y después que se

elabore la ley de la declaración de parque natural, que es como

se ha hecho, por ejemplo, con la Serra de Tramuntana. No se

olvide, por favor, que todo lo que es consensuado y participado

es lo que realmente quiere la gente y queremos todos, y aun

está usted a tiempo de escuchar a los ciudadanos y para que no

empiece la casa por el tejado. Gracias

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ballester, el seu temps ha exhaurit.

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sra. Diputada, què vol que li vagi donant els noms de la

gent amb què m’he reunit, amb el de La Barrala, La Barralina,

el metge Pedro, els propietaris de l’aparcament de Ses Covetes,

els aparcaments de Sa Salinera?

Evidentment serà difícil arribar a acords amb persones a les

quals has dit que els expropieràs ca seva, evidentment; hi haurà

tot el diàleg possible, però hi ha acords que són impossibles.

Parlam amb ells, fem feina amb ells.

Hi ha tres esborranys de PORN que formen part de la

conselleria, el 2006, 2009 i 2011, aquests tres PORN conclouen

una cosa clara: que s’ha de fer un parc natural a Es Trenc. Per

tant, presentam aquesta llei per fer aquesta declaració del parc

natural, 25 anys tard, sí, deman disculpes a tots els ciutadans de

les Illes Balears per fer 25 anys tard a un mandat d’aquest

Parlament. I ho farem amb el consens, amb el diàleg i amb la

representació dels ciutadans que en aquest Parlament hi és.

Però ja li dic, arribarem al consens amb molta gent que serà

possible, però amb tres principis bàsics, perquè amb segons qui

serà impossible arribar a acords: defensam l’interès general,

defensam la conservació i la legalitat, per estrany que li sembli.

Moltes gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 6692/16, presentada per

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

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a empreses de cotxes de lloguer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta RGE núm. 6692/16, relativa a pactes al

Govern de l’Estat, 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, els diaris de les Illes Balears deien, dia

27: “Francina Armengol molesta pel fracàs del pacte entre

Pedro Sánchez i Podemos”. El mateix diari entrava, i tots, en

valoració, al més que previsible nou sorpasso, -jo dic

esmotxada- dels “podemites”: “tendrá su traslado en clave
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local, lo que supone una amenaza directa a la estabilidad del

Ejecutivo”. També un altre diari deia, dia 27: “el pacte suspira

por excluir a los ultras de Ciudadanos. Armengol carga contra

Ciudadanos y reprocha a Podemos su falta de apoyo a

Sánchez”.

Aquestes són informacions de la setmana passada. Avui hi

ha mitjans de comunicació que diuen: “Jarabo pide el voto

socialista para derrotar al PP el próximo 26 de junio”, i diu:

“ni PSIB, ni PSOE pueden liderar un gobierno de cambio”.

Davant d’aquesta qüestió, també diu el Sr. Jarabo: “Ha llegado

el momento de pintar estas islas de color de cambio”.

No pinta bé això, Sra. Presidenta, no pinta bé. Deu

considerar el Sr. Jarabo que el Govern que vostè presideix, amb

aquest canvi no en té prou. Per això, en castellà diríem, tenim

la impressió que li fan el llit, le están haciendo la cama.

Davant aquesta situació, després de no haver-hi hagut

acord, vostè té garantida l’estabilitat d’aquest Govern? Perquè

el que preocupa a El Pi és l’estabilitat d’aquestes Illes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Font. Sí, tenim

garantida l’estabilitat.

I jo també lament que no hagi estat possible un acord a

nivell estatal, que crec que era absolutament necessari, un acord

de canvi progressista, que és el que sempre hem reclamat des

d’aquesta comunitat autònoma. Haurem d’esperar uns mesos

més, però estic segura que el canvi que es necessita, també

arribarà a Espanya, igual que va succeir aquí a partir de dia 24

de maig.

I aquí va succeir a partir dels anhels de molts de ciutadans

que varen votar canvi a les eleccions de dia 24 de maig. I jo

vull fer un agraïment, una vegada més, als quatre partits polítics

que varen fer possible sumar aquests anhels de canvi, de la

forma i del fons de fer la política., al Partit Socialista, a MÉS

per Mallorca, a MÉS per Menorca i, especialment, a Podem

Illes Balears, que vàrem ser capaços d’oblidar els interessos

partidistes i mirar en pro dels interessos generals de la

comunitat autònoma. I vàrem pactar un full de ruta, uns acords

pel canvi de quatre anys de govern estable, per fer unes

polítiques concretes necessàries per als ciutadans i ciutadanes.

Polítiques que s’acompleixen, Sr. Font, i em sorprèn que un

nacionalista, com vostè, pensi que es pot supeditar un govern

autonòmic a unes eleccions estatals.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, gràcies. Presidenta, jo som regionalista, vull que

ho sàpiga. No tenc res a dir dels nacionalistes moderats.

Miri, presidenta, ahir escoltava, a la SER, Gemma Nierga,

i hi va haver un moment de distracció i vaig pensar, és que això

és el que li pot passar a la Sra. Armengol, va dir una persona:

a vostè li pot passar, Sra. Armengol, que el seu govern estigui

més desnonat que Spiderman a un descampat.

(Remor de veus)

Perquè vostè té la xarxa de MÉS, que pacta amb Podemos,

té la xarxa de Podemos, que pacta amb MÉS, i té la xarxa del

seu partit, i el problema és que no hi ha lloc per enganxar la

xarxa, després d’aquestes discussions que hi ha constantment

en els mitjans de comunicació.

Ara veurà que la pregunta que ve, vostè que diu que té

l’estabilitat, la Sra. Camargo li torna donar branca amb la

facultat de medicina.

Senyors membres que conformen el pacte, responsabilitat,

intentin enviar un missatge a molta gent que està cansada

d’eleccions durant dos anys, que tenguem una solució estable...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

...perquè hi ha molta gent que no ha sortit de la crisi, els

deman responsabili...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

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. Sí Sr. Font, responsables ho hem

de ser tots i evidentment aquest Govern acompleix aquells

acords pel canvi i aquestes línies polítiques, que són el

fonamental i el perquè va néixer el Govern de les Illes Balears.

I recordaré, només en deu mesos, vàrem comprometre el

rescat a la ciutadania; pau a les escoles, que ja hi és, ja no hi ha

el TIL, ni la Llei de símbols; hem augmentat el nombre de

professors; hem augmentat les beques escolars; la sanitat torna

ser universal; els centres de salut estan oberts els capvespres;

hi ha més professionals sanitaris per lluitar contra les llistes

d’espera; ja no pagam 10 euros per tenir una targeta sanitària;

la renda social, que és una mesura clau per a la lluita contra la

pobresa infantil, ja és realitat i a partir d’avui ja es pot

solAlicitar; l’impost de turisme sostenible es començarà a

aplicar dia 1 de juliol; hi ha polítiques actives per a l’ocupació,

per ajudar els aturats a trobar feina; lluita contra la precarietat



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 36 / 3 de maig de 2016 2057

 

laboral; posam clàusules socials a la contractació pública, que

serà un abans i un després en la forma de funcionar com a

Govern; hi ha una defensa i una reivindicació clara per part del

Govern de les Illes Balears dels interessos d’aquesta comunitat

autònoma davant del Govern d’Espanya.

I en aquesta línia continuarem treballant activament, passi

el que passi a les eleccions estatals, en benefici dels ciutadans

de les Illes, que són els que ens varen atorgar la seva confiança.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 6718/16, presentada per

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

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

finançament de la facultat de medicina.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta RGE núm. 6718/16, relativa a

finançament de la facultat de medicina, que formula la diputada

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. Sr. Font, quan vostè vulgui, podem

quedar un moment, encara que tinc l’agenda prou complicada

en aquests moments, perquè tractam de pintar les Illes de canvi

i perquè he guanyat moltes apostes, arrel del tema de la

formació de govern podem quedar i aquesta resposta li podré

donar jo mateixa, sobre si donam o no suport a aquest govern.

En tot cas, precisament la democràcia és com es dirimeix la

discrepància política i per això, un altre pic, torn demanar a la

presidenta del Govern, a la Sra. Armengol, per una qüestió que

ja hem demanat unes quantes vegades, i és per aquesta

viabilitat pressupostària de la facultat de medicina, sobre la

qual encara no coneixem els costos reals, encara que se’ns ha

dit que ascendirien a 4,04 milions d’euros.

I el que sobretot ens preocupa és si suposarà o no suposarà

retallades tant en educació com en sanitat.

El passat dia 21 d’abril. llegíem una notícia en la qual es

deia que la consellera d’Hisenda havia reconegut que si les

conselleries d’Educació i de Sanitat no augmentaven els seus

pressuposts, s’haurien de fer ajustos. Sabem, malauradament,

des de l’inici de la crisi, que quan es parla d’ajust, d’ajust dur,

es eufemísticament la manera de dir la paraula tabú “retallada”.

Precisament per això ens vam preocupar, perquè sabíem que

ajust volia dir exactament això, retallar justament en les dues

conselleries, que a la nostra moció havíem deixat molt clar que

no s’haurien de tocar, la Conselleria de Sanitat i la Conselleria

d’Educació.

Per tant, ens trobam amb una mena de repetició constant de

la jugada, del dia de la marmota, en una situació de la qual no

podem sortir, però encara hi som a temps, precisament perquè

la Direcció General d’Hisenda i Pressuposts, que depèn

d’Economia i Hisenda, ha elaborat un informe preceptiu,

encara que no vinculat, el qual reflecteix que o bé

s’incrementen els pressuposts d’aquestes dues conselleries des

del 2017 fins a 2024, o s’hauria de retallar de les seves

partides.

Llavors, en aquesta situació, nosaltres volem demanar que

se’ns entregui aquest informe preceptiu, però no vinculant, que

encara no hem arribat a tenir a les nostres mans. I volem tornar

demanar si pensa el Govern de les Illes Balears fer retallades a

les Conselleries d’Educació i de Salut per finançar la facultat

de medicina, tal com s’ha dit en aquest informe de la Direcció

General de Pressuposts. 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, Sra. Camargo. Tornaré

explicar una vegada més el per què de la facultat de medicina

en aquesta comunitat autònoma i explicar clarament, no pensam

fer cap retallada ni en educació, ni en salut, ni en serveis

socials, que és al que ens vàrem comprometre amb els

ciutadans i és part dels acords pel canvi, compromesos també

amb vostès.

I un altre compromís que tenim, Sra. Camargo, en aquesta

comunitat autònoma, aquest govern, que jo tenc l’honor de

presidir, és intentar canviar el model econòmic d’aquestes Illes

i apostar d’una forma clara per la innovació, per l’educació i

per la formació. Per això ampliar els estudis universitaris hauria

de ser una bona notícia per a tothom.

Sense cap mena de dubte, la inversió més forta que haurà

fer qualsevol govern en investigació, en recerca, en aquest cas

en salut i en biotecnologia, serà l’aposta per aquesta facultat de

medicina, i també ens comprometérem a donar oportunitats als

joves per seguir estudiant aquí, i que les ments millors

preparades puguin tenir cabuda en aquesta comunitat

autònoma, i a això també respon l’estratègia de la facultat de

medicina. Per tant, Sra. Camargo, la facultat de medicina és una

aposta estratègica del Govern de les Illes Balears que em sap

greu que vostès no acabin de compartir, però és una aposta

estratègica. Evidentment ahir es va signar el conveni entre

Universitat i Govern de les Illes Balears, un conveni

absolutament legal i que té tots els requisits per poder tirar

endavant, i farem el possible perquè sigui una realitat ja en el

curs escolar 2016-2017. 

Sra. Camargo, vostè em segueix emprant només els

arguments econòmics, i jo li deman que siguem ambiciosos,

que siguem valents i que tenguem confiança en aquesta

comunitat autònoma d’una vegada per totes. Crec que hem de

seguir en la línia de reivindicar els ingressos que ens pertoquen

del Govern d’Espanya i que no arriben, i per tant això ajudaria

sens dubte els nostres comptes públics, però hem de ser

ambiciosos si realment volem canviar el nostre model

econòmic i volem apostar per la innovació, per la recerca, pel

desenvolupament, i per la formació i l’educació, i, repetesc,

aquesta és una estratègia clau d’aquesta comunitat autònoma.
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I em rebel que se’m digui que podem pagar el que està

pagant aquesta comunitat autònoma i en canvi no puguem

invertir 4 milions d’euros el 2024, que és quan estarà totalment

implantada la facultat de medicina i, Sra. Camargo, repetiré una

cosa que sap tothom però que crec que s’ha de dir: pagam

5.800.000 euros del Palma Arena cada any, pagam 25,9 milions

d’euros cada any del metro, pagam 22 milions d’euros cada any

de les autopistes d’Eivissa, i no hem d’invertir en els joves, en

la investigació, en la formació i en l’ampliació dels estudis

universitaris en aquesta comunitat autònoma? Jo crec que sí.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies. El problema precisament és desviar l’atenció,

perquè la seva consellera d’Hisenda del que va parlar

precisament no era d’una aposta estratègica, sinó d’una decisió

política perquè aquesta facultat de medicina és una prioritat.

Nosaltres del que parlam és que en aquests moments no és una

prioritat.

En segon lloc, jo li he fet una demanda molt específica, i és

que per favor se’ns pugui entregar aquest informe...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

...que s’ha fet des de la Direcció General de Pressuposts. Si

això és possible...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 6710/16, presentada per

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

Parlamentari Popular, relativa a inversions estatutàries.

LA SRA. PRESIDENTA:

La divuitena pregunta decau per la inassistència de la

diputada que l’hauria de formular.

II. InterpelAlació RGE núm. 6671/16, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del

Govern en matèria de promoció turística.

Per tant, continuam amb el segon punt de l’ordre del dia,

que correspon al debat de la InterpelAlació RGE 6671/16,

presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política

general del Govern en matèria de promoció turística. Té la

paraula el Sr. Álvaro Gijón, del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresidente, ustedes llevan

once meses de gobierno, y en cada uno de esos meses ha

habido un mensaje negativo en materia de turismo. Usted dice

que es el Partido Popular, y yo hoy he ido a mirar la prensa a

ver si había alguna declaración del Partido Popular que hablara

precisamente en negativo de ese tema tan importante como es

el turismo.

Mire, un periódico, El Mundo, titula “El Govern no puede

garantizar el suministro de agua potable en verano”, con

declaraciones de la presidenta. El Diario de Mallorca: “El

Govern no puede garantizar el suministro de agua a todas las

islas en verano”, con declaraciones de la presidenta. “¿Vienen

demasiados turistas a Baleares?”, El Mundo, con declaraciones

de usted mismo, Sr. Vicepresidente: “Barceló quiere abrir el

debate sobre la capacidad turística de Baleares en temporada

alta”. Noticia de Mallorca Diario: “La presencia policial evita

otra excursión etílica”; “fallece el segundo ciclista involucrado

en un accidente en la carretera”, el tema del ciclismo ha sido

redundante durante todo este tiempo. Un tabloide -esto del

grupo preferente- un tabloide alemán alerta de posibles

atentados en España; el Mirror, de Inglaterra, habla

efectivamente también del tema terrorista. El Sun habla de los

efectos de la ecotasa en Ibiza y habla también en otro anuncio

de que los turistas se enfrentarán a multas de 600 libras por

beber agua en la calle. Esto lo dice el Mirror, no lo dice el

Partido Popular. En otro habla también sobre el tema de la

ecotasa. El Bild, alemán, habla de las batallas y de las peleas

relacionadas con el tema del alcohol. El Diario de Mallorca:

“La prensa británica señala que productores de cine porno

buscan actrices en Magaluf”, y aquí no hay ninguna declaración

del Partido Popular. “El Govern estudia la viabilidad de limitar

los rent a car en las islas por el exceso de turistas”; esto es una

noticia del Diario de Ibiza que no sale ninguna referencia a

ningún miembro del Partido Popular. “Las pintadas antituristas

siguen traspasando fronteras”, y salen menciones, sin ninguna

referencia del Partido Popular, con imágenes bastante explícitas

en los diarios de Holanda, Alemania, Francia, etc.

En definitiva, Sr. Vicepresidente, como le digo llevan once

meses en los que cada vez han estado ustedes hablando mal del

turismo. Y encima quieren echarle la culpa al Partido Popular.

Pues mire, yo recuerdo perfectamente cuál fue la actitud de

ustedes cuando estaban en la oposición en un tema bastante

sensible como era la importación de residuos de otros países,

lo que hicieron, lo que dijeron, incluso llegaron a decirlo en

una feria turística, y luego no pasó absolutamente nada, ustedes

han gobernado, ese primer año han seguido viniendo residuos

y nadie ha dicho absolutamente nada. Es decir, que cuando les

interesa no hablar mal del turismo lo hacen, pero la realidad es

que este tema, desde nuestro punto de vista, evidentemente, no

lo llevan bien. A ustedes no les gusta el turismo, no lo

entienden e, insisto, no les importa.

Escucharles hoy, y hoy usted lo ha vuelto a decir, hablar de

que tenemos las mejores cifras turísticas de la historia cuando

hace escasamente once meses decían que la calidad del turismo

en las Islas Baleares no se podía medir en función del número

de turistas que llegaban es tremendo, y usted sale y saca pecho,

y dice que tenemos la mejor temporada turística. Y yo pregunto
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qué han hecho ustedes para mejorar esa calidad de la que tanto

hablaban, porque la realidad es que no sólo no han dicho nada

sino que todo lo que han hablado lo han dicho para hablar mal.

¿Está preocupado el Govern ante esta deriva?; nosotros

pensamos que no. ¿Está haciendo algo para evitarlo?; no. ¿En

el futuro piensa hacer algo?; bueno, ustedes hablan de cambiar

el modelo productivo, la Sra. Presidenta hace dos segundos ha

hablado de cambiar el modelo productivo y que una de las

mejores maneras de cambiarlo es la facultad de medicina, como

si una facultad de medicina cambiara el modelo productivo.

No, tampoco. ¿Saben ya lo que quieren con el alquiler

vacacional?; no, y la prueba de ello es que han mandado un

borrador a la FELIB en el que dicen una cosa y la contraria y

en el que traspasan los problemas a los consells o a los

ayuntamientos. ¿Saben ya cómo mejorar la temporada alta y la

temporada baja?; no. ¿Qué campaña de promoción han llevado

durante todos estos meses?; decir que sobran turistas, decir que

estamos saturados, decir que no vamos a tener agua, decir que

sobran coches de alquiler. 

¿Y a qué están esperando?, ¿cuál es de verdad el modelo

turístico que ustedes propugnan? Hablan mucho de que sobran

turistas, ¿y cómo piensan frenarlo? Quieren que vengan menos

turistas, y yo pregunto: ¿y quieren que vengan menos turistas

gastando lo mismo, menos turistas gastando menos o menos

turistas gastando más? ¿Es posible que vengan menos turistas

gastando más dinero?; sí, evidentemente, apostando por la

calidad, apostando por la reforma de los hoteles, permitiendo

que estas reformas se hagan de una manera más rápida. Hace

dos días preguntaba en el Pleno del Ayuntamiento de Palma,

más de 20 hoteles no han recibido la licencia a tiempo para

hacer sus reformas y pasar de hoteles de tres a cuatro estrellas

y de cuatro a cinco estrellas. ¿Y cómo lo quieren hacer?

Actúen, pero háganlo, apuesten de verdad por el turismo de

calidad, y dejen de verdad que sean los profesionales del sector

los que decidan cómo tienen que hacerlo. Apuesten por la

náutica, por ejemplo, en lugar de pensar que todos los que

tengan un barco son ricos, piensen que la náutica es un sector

que de verdad puede cambiar el modelo productivo, entre otros

muchos, pero ese en concreto puede cambiarlo; apuesten de

verdad por la gastronomía; apuesten por la cultura, por el

patrimonio; apuesten por la calidad de las aguas en las playas;

apuesten por las rutas cicloturistas , llevamos tres días en las

que sólo se habla en negativo del cicloturismo como

consecuencia de haber parado media isla; apuesten por el

deporte; apuesten por la formación, quizás antes de tener una

buena facultad de medicina deberíamos tener la mejor escuela

de turismo del mundo, y sin embargo no la tenemos, ¿por qué?

Y eso es algo que usted debería impulsar, vamos a fijarnos

como objetivo tener la mejor escuela de turismo del mundo, la

mejor, por lo menos la de Europa, que creemos que sabemos

cómo se tienen que hacer las cosas, colaboren con las empresas

privadas que tienen mucho que decir en materia de turismo.

Antes de tener esa facultad de medicina, ¿por qué no

optamos por tener la mejor formación profesional en materia de

actividades náuticas? ¿Por qué no trabajan en eso para que de

verdad cambiemos ese modelo productivo?

Mientras no tengan un plan mejor, mejor que no hagan

nada, y si tienen que hacer algo al menos que sea hablar bien

del turismo y sobre todo de la gente que nos visita, porque la

sensación que nosotros tenemos es que no solo no hablan mal

a conciencia, yo creo que efectivamente lo están haciendo

porque crean el clima perfecto para decir que sobran turistas y,

al mismo tiempo, no están haciendo absolutamente nada para

regular eso.

Nosotros pensamos que en este tema deberían ser

muchísimo más serios, debería haber una campaña de

comunicación y debería haber o por lo menos trasladar a la

sociedad que el turista es necesario, que el turismo es bueno,

que se pueden hacer muchas cosas para cambiarlo, que

evidentemente no caben más turistas en verano, en eso creo que

estamos todos de acuerdo, pero si queremos que vengan turistas

y queremos apostar por otro tipo de producto tendremos que

hacerlo de verdad. Y desde nuestro punto de vista el Gobierno

no está haciendo nada en este sentido. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gijón. Té la paraula el representant del

Govern, el vicepresident Sr. Biel Barceló. 

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Gràcies, Sr. Vicepresident de la Mesa. Bé, jo, la veritat, és

que estic un poquet alAlucinat ja de les seves intervencions, Sr.

Gijón. Ha dit tot un retall d’intervencions suposadament

crítiques del Govern en relació amb el turisme i és que no n’ha

dit ni una, ni una que el Govern criticàs el turisme, ni una. A no

ser que ara tenguem la culpa que han detingut un presumpte

terrorista a Mallorca i que el Govern té la culpa que els diaris

sensacionalistes alemanys ho hagin tractat com ho hagin tractat.

També tenim la culpa d’això? Sí?

(Se sent de fons el Sr. Gijón i Carrasco que diu: “(...) claro

que sí”)

Sí? Tenim la culpa d’això? Em sembla molt greu el que diu.

(Se sent novament el Sr. Gijón i Carrasco que diu: “(...)

claro que sí”)

Aquest conseller que els parla ha fet declaracions des del

primer dia, com li he dit abans, a tots els mitjans britànics i

alemanys des del primer dia, una altra cosa és que vostè no ho

hagi vist. Des del primer dia hem parlat directament amb ells.

Per tant, no ens acusi d’allò que, li torn a repetir, no en té ni

idea del que diu, ni idea, i sobretot amb un tema tan sensible

com aquest, sobretot amb un tema tan sensible com aquest. El

Govern ha donat la cara des del primer dia davant els mitjans
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locals i davant els mitjans internacionals, per descomptat, per

descomptat.

El tema de si vénen o no vénen massa turistes. Vostè ho

acaba de dir ara: “No caben más turistas en verano”, ho acaba

de dir ara, paraules textuals. Això va contra el turisme o no va

en contra del turisme aquesta frase? És seva, jo la subscric, jo

hi estic d’acord, jo la subscric, el Govern treballa, evidentment,

perquè hi hagi allargament de temporada, perquè hi hagi una

desestacionalització; es fa feina a les quatre illes, evidentment

hi ha més producte a Mallorca i més, en aquest sentit, més

avanç, però aquesta és la feina, i el debat, per tant, és el del

nombre de places turístiques que tenim damunt la taula, no el

de sobren turistes o no volem que en venguin més. Aquesta no

és la qüestió, que mai, mai no hem des del Govern, mai.

Una altra cosa és que vostè tergiversi, ho dugui cap on ho

vol dur i agafi titulars d’alguns diaris, que també ajuden a

tergiversar aquesta situació. 

Miri, des del Govern som conscients de la importància de

definir i establir les estratègies que estableixin paràmetres i

accions que ens ajudin a marcar aquest camí del turisme.

Volem turisme de qualitat, turisme equilibrat, turisme de futur,

sap que vol dir turisme de futur? Que puguem seguir vivint del

turisme d’aquí quinze anys, d’aquí vint, d’aquí a vint-i-cinc. Si

seguim ficant cotxes de lloguer, si seguim incrementant d’una

manera desmesurada les places turístiques, si seguim fent

pressió sobre el territori, sobre el paisatge, em vol dir si estam

en la línia de la sostenibilitat o el que fem és posar tots els

nombres per morir d’èxit?

Això és actuar amb responsabilitat, l’irresponsable és,

¡venga, más madera! Això és l’irresponsable, que sembla que

és el que vostès pretenen. 

Ni tan sols les federacions hoteleres volen això que vostès

diuen, també la Federació Hotelera juntament, i en aquest cas

coincideix justament amb les entitats mediambientals com el

GOB, ha posat damunt la taula també el tema del sostre de

places. I hem sentit la Sra. Inma de Benito fer declaracions

precisament en aquest sentit, que el model de sense límits és un

antimodel, paraules textuals de la Sra. Inma de Benito. Veig

que vostè no va per aquí, per primera vegada veig que vostès

i la Federació Hotelera van barallats amb això, sembla que van

per aquí.

Miri, el Govern el que sí ha fet, el que sí vol posar és un

model de sostenibilitat, que les Illes Balears siguin un model

d’illes mediterrànies sostenibles en tots els punts de vista, el

mediambiental, l’econòmic, el social, el cultural, des de tots els

punts de vista, perquè un model que es basi en un creixement

ilAlimitat, en un creixement desmesurat no va enlloc, no té futur.

Per tant, hem de preservar les Illes, hem de distribuir la riquesa,

sostenibilitat compartida, hem de distribuir, per tant, tots els

guanys que fa el turisme. 

I efectivament, vostè ho ha dit, no, el creixement en

nombre, el creixement en quantitat de turistes per si tot sol no

és positiu, s’han de mesurar altres qüestions com la qualitat o

el nombre de consum que fa aquest turista que ve o els

productes que es beneficien o els sectors econòmics que es

beneficien per veure realment o per mesurar realment quin és

l’impacte turístic, més enllà del simple nombre que han arribat

tants de turistes.

Però durant molts anys vostès sí que ho han mirat això,

vostès sí que ho han mirat, i jo li he dit, aquest hivern, i això sí

que ens interessa, s’han incrementat el nombre d’arribades a les

quatre illes, a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera i

aquesta, efectivament, el Govern la considera una dada

positiva, perquè sempre hem volgut precisament això. I, supòs

que els fa molt ràbia, però justament ha coincidit que el millor

hivern de la història és amb un govern d’esquerres, no amb un

govern de dretes, miri per on!, miri per on!

Tenim atractius molt diferenciadors, no tot és sol i platja, i

hi treballam i hi treballam. Vostè ens diu, és que no treballen

els productes, no treballen... idò, sí, sí senyor. Ens estam

acostant al model de turistes; cercar, per tant, potenciar el que

ofereixin cada una de les Illes més enllà, com li deia, del sol i

platja; agrupar activitats i ofertes de temporada mitjana i baixa;

vendre i exportar el programa d’actuacions culturals de les Illes

Balears, això també és una qüestió que s’ha començat ara;

identificar una oferta atractiva i completament opaca, fer

visibles els nous productes turístics; incrementar el moviment

entre Illes, el turisme interior perquè incideix i intensifica

accions que fomenten també la resiliència, i fer ús dels nostres

ambaixadors, dels nostres ambaixadors culturals com són els

creadors intèrprets. Aquestes són accions noves que ja s’han

començat a fer el 2016.

A part de les grans fires turístiques, FITUR, ITB, World

Travel Market, només es parla d’aquestes fires, sembla que

només existeixen aquestes fires, però resulta que el Govern

participà en dinou fires generalistes, en dinou fires més de

producte especialitzat. Hem gestionat al llarg de 2016 i

gestionarem 21 viatges de periodistes influents en colAlectius,

45 d’individuals, 27 jornades directes amb empresaris i en

destins en el mercat d’origen, 31 viatges de familiarització

d’agents i majoristes de viatges estrangers. 

En definitiva, hem intensificat les accions d’aquest tipus en

relació amb el 2015, sap quantes se’n varen fer el 2015? La

meitat corresponen al seu govern, la meitat al nostre, 129. Bé,

idò, per al 2016 seran 162 accions d’aquest tipus de promoció.

A això li hem de sumar tres peticions diàries de colAlaboració

de diversitat temàtica que no sempre impliquen esforç

econòmic per a les Illes Balears, però que sí arriben a ser un

impuls a la promoció turística que es du a terme en els diferents

mercats, centrades per exemple en atencions a premsa nacional,

internacional, solAlicitud d’imatges per fer diferents

publicacions, atencions i colAlaboracions informatives amb el

sector privat, i per suposat en colAlaboració amb els consells

insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. I també

es continua amb la formació d’agents turístics i del sector

empresarial, amb oferta formativa especialitzada, enguany per

exemple orientada a l’atenció al client amb necessitats

especials, turisme accessible -ara hi hem apostat de manera

forta-, jornada de formació d’atenció al client dedicada a

professionals, comandaments intermedis i propietaris

d’establiments turístics.
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En qualsevol dels casos sí que li puc dir que les dades que

tenim en aquests moments sí que van en la línia de millora, com

li he dit abans. De gener a març de 2016, per tant, tres mesos

d’hivern, tres mesos de temporada baixa, hi ha hagut un

increment del 27,6% de turistes en relació amb el 2016,

concretament l’increment a Mallorca ha estat del 37%, a

Menorca del 40%, a Pitiüses, Eivissa i Formentera, del 34%. I

li don la raó, efectivament, que aquesta no és la principal dada;

és una dada positiva perquè és a l’hivern, si fos a l’estiu no la

hi vendria com a dada positiva, així li ho dic, però sí que hi ha

altres dades que sí que són molt més interessants: per exemple,

la despesa acumulada d’aquests turistes estrangers el març de

2016 s’ha incrementat un 23,3%, concretament estam parlant

de..., la despesa del 23,3, en relació amb el 2015, un 3,5% de

la despesa total que s’ha fet a l’Estat espanyol.

Una altra dada també molt important: el grau d’ocupació

hotelera. L’acumulat del primer trimestre de 2016 és 5,9 punts

superior al 2015; per tant el missatge que s’envia a establiments

turístics, a establiments hotelers, és millor obrir tot l’any, hi ha

possibilitats en aquests moments; això genera ocupació, a

aquells que fan aquesta aposta els surt bé, perquè evidentment

també aquest grau d’ocupació hotelera i aquest major nombre

d’hotels que han obert també ha tengut repercussions en

l’ocupació, i el nombre d’afiliats a la Seguretat Social de març

de 2016 a 2015 s’ha incrementat un 5,7% més d’afiliacions a

la Seguretat Social. I, per cert, una dada mediambiental

positiva: a pesar d’aquest increment de turistes, a pesar

d’aquest increment d’ocupació, resulta que la demanda

d’energia ha baixat en comparació al 2015 un 6,6%; no gastam

més. 

I sí que ens preocupa el tema d’aigua, i sí que ens preocupa

el tema d’aigua, efectivament, i expressar la preocupació pel

tema d’aigua és responsabilitat, no és un missatge contra el

turisme, com vostè diu, i el Govern ha posat tots els mitjans,

tots els que tenim a l’abast, com connexions de dessaladores...,

cosa que, per cert, m’agradaria saber per què el Govern no les

tenia connectades, ni a Menorca, ni a Mallorca; com així el

govern anterior, el seu govern, era tan irresponsable que quan

ens vàrem trobar les dessaladores no es podien posar en marxa

perquè estaven desconnectades? L’anterior sí, però estam

parlant de quatre anys que han tengut vostès!, quatre anys que

han tengut vostès per fer-ho. Bé, allò cert i segur és que ara sí

que estan en marxa i això evidentment ens fa una garantia de

cara a aquest estiu. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón, del Grup Parlamentari

Popular.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresidente, yo he leído

titulares de prensa, con declaraciones suyas y de la presidenta,

ninguna del Partido Popular. Asúmalo. Si de verdad ustedes

están haciendo tantas cosas como están haciendo, pues mire,

para una vez que tienen que vender algo lo están vendiendo

muy mal, salvo que realmente lo que quieran vender es

precisamente eso, que están sobrando turistas, que hay que

hacer una transformación, todo lo que ustedes están diciendo.

Mire, yo estoy encantadísimo, feliz, de que cada vez vengan

más turistas en temporada baja, porque para eso he estado yo

trabajando en mi parcela durante cuatro años desde el

Ayuntamiento de Palma, pero usted y yo sabemos que nada de

lo que está pasando ahora es como consecuencia de un

gobierno suyo, no nos engañemos, porque en materia de

promoción turística y en materia de inversión en productos

turísticos necesitamos tres, cuatro y cinco años. Por tanto ya

sólo faltaría que vinieran aquí y se colgaran la medalla de que

han tenido el mejor turismo de invierno de toda la historia;

hasta ahí podíamos llegar.

Ustedes dicen que ahora se consume menos electricidad.

¿Se ha preguntado por qué se consume menos electricidad

viniendo más turistas?, porque a lo mejor resulta que es por las

inversiones que se han podido hacer en nuevos

establecimientos adaptándolos a nuevas materias de

sostenibilidad. ¿Y por qué se ha podido hacer eso?, porque ha

habido una normativa que lo ha permitido, facilidades para que

se pueda hacer esa reconversión. 

Si al final no acaba de contestarme a la pregunta que le

hago: ustedes quieren menos turistas, supongo que querrán que

gasten más, los turistas. Si esto es lo que quieren tendrán que

apostar para que el turista que venga tenga mayor poder

adquisitivo, salvo que ustedes tengan algún as dentro de la

manga y nos digan y nos iluminen cómo se puede hacer que

vengan menos turistas y gasten más teniendo menor poder

adquisitivo, y eso significa que hay que apostar por renovar la

planta hotelera; seguimos teniendo una planta hotelera

obsoleta, más del 70% de las plazas siguen estando en tres

estrellas, es imposible que podamos competir en turismo de

calidad.

Y me habla usted de los hoteleros, y me dice..., es raro,

porque el Sr. David Abril siempre me está diciendo que yo soy

la voz de los hoteleros y ahora usted me dice que no, que estoy

al contrario de lo que están diciendo los hoteleros. Mire, los

hoteleros están defendiendo sus intereses, que en estos

momentos son que no haya más plazas salvo las suyas y las que

contemplaba la ley, y me parece legítimo, porque hace quince

años que tienen congeladas sus plazas turísticas. Pero es que

ustedes tampoco están teniendo claro el tema del alquiler

vacacional, a usted todavía no le he escuchado decir cuál es la

propuesta del Gobierno en materia de alquiler vacacional, salvo

pasarles la patata caliente a los consells insulares y si es posible

a los ayuntamientos, y si es posible a las comunidades de

vecinos. Conforme más se vaya alargando y alejando la

decisión sobre el alquiler vacacional mejor para el Gobierno.

Eso es lo que está pasando.

Si de verdad lo que se está haciendo..., que, reconózcalo, no

están haciendo nada distinto de lo que se ha venido haciendo en

los últimos años, yo le pediría que al menos no hablen mal, que

al menos no hablen mal del turismo. Se están empañando una

y otra vez en decir que están sobrando turistas, y podemos estar

de acuerdo, pero es que no hay que decirlo. Hagan primero las
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cosas para que no vengan tantos turistas, pero no lo digan,

porque parece que estamos criminalizando cada vez que vienen

los turistas, esa es la sensación que se da. Falta agua; ¿ganamos

algo diciendo que falta agua?, trabajemos para que no falte

agua, trabajemos para que las depuradoras estén conectadas;

¿qué gana el Govern diciendo que va a faltar agua en verano?,

¿a quién beneficia?, ¿a quién se beneficia con eso?, porque la

realidad es que cualquier declaración suya es más importante

en esta comunidad que mil que haga la presidenta del

Gobierno, porque las suyas salen automáticamente en todos los

diarios internacionales de los países de origen. La noticia más

tonta sale en todos los diarios, y la leen muchísimas más

personas que cualquiera de las declaraciones que pueda hacer

cualquier otro miembro del Gobierno; basta ver todo lo que ha

trascendido con lo que pasó en Magaluf hace una serie de años,

y lo que ha pasado y lo que sigue pasando con el tema del

turismo de borrachera.

Por tanto, oiga, hablen bien, hablen bien del turismo. Si no

es tan difícil. Y lo he dicho antes, tienen absolutamente toda la

legitimidad, sólo faltaría, para cambiar todas las cosas que

consideren que hay que cambiar, lo único que les pedimos es

que antes de cambiarlas no hablen, cámbienlas. ¿Quieren que

vengan menos turistas?, de acuerdo, digan cómo lo van a hacer;

¿quieren que el alquiler vacacional se reduzca?, de acuerdo,

digan cómo lo van a hacer; ¿quieren que consuma menos la

gente que venga?, de acuerdo, digan cómo lo van a hacer,

porque llevamos once meses y en once meses todavía no

sabemos cuál es de verdad la política del Gobierno en materia

turística, y es la principal industria, por muchas facultades de

medicina. 

Y le vuelvo a insistir en otra cosa: ustedes se pueden

vanagloriar y felicitar y bailar la conga las veces que haga falta

cuando tengan su facultad de medicina, pero usted,

particularmente usted, debería estar sin dormir hasta que la

facultad o la Escuela de Hostelería sea la número 1 de Europa;

eso sí es de verdad bueno para el turismo, y nadie está haciendo

absolutamente nada por hacerlo, nadie está haciendo nada,

nadie está haciendo nada. Hagan eso y luego tendremos la

mejor facultad de medicina para estudiar biotecnología y todo

lo que haga falta, pero primero vamos a arreglar lo que

tenemos: primero, la facultad de hostelería, después todas las

actividades náuticas, que eso sí va a generar empleo, y lo saben

ustedes y están trabajando, lo sé, que están trabajando, lo sé,

Sr. Negueruela, tranquilo, sé que están trabajando.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gijón, hauria d’anar acabant.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Ya voy acabando, Sra. Presidenta, muchas gracias. ...pero

hablen bien del turismo, no es tan complicado, simplemente

hablen bien, y luego hagan todo lo que tengan que hacer, si es

posible con poco ruido. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident Sr. Biel Barceló.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I  TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Evidentment, jo no li he de dir com ha de fer l’oposició, jo

he estat a l’oposició i crec que la feina que feia qualsevol dels

meus companys era molt més rigorosa que fer, simplement,

oposició en base a titulars de premsa, molt més rigorosa que

això. I deixaria de dir bajanades i coses que no treuen cap

enlloc, em diu: facin qualque cosa amb l’Escola d’Hoteleria,

facin qualque cosa en activitats nàutiques.

Des del primer dia..., li puc assegurar que a finals d’aquesta

legislatura la situació tant de l’Escola d’Hoteleria, com del

tema de formació nàutica, estarà molt millor, molt millor de

com vostès ho varen deixar, molt millor, molt millor, li ho puc

assegurar! Cosa que vostès durant quatre anys no varen fer

absolutament res. Tots ens omplim la boca de parlar de la

millora de la formació en els temes de nàutica. Efectivament,

és una indústria importantíssima perquè crea llocs de feina

especialitzats i resulta que hem d’anar a cercar treballadors a

fora, quan aquí els podríem tenir, ben pagats per cert,

especialitats per cert, formats per cert. Varen fer res aquells

quatre anys? Res, res de res, res de res! Aquest Govern ho farà,

aquest Govern ho farà, aquest Govern ho farà, li ho puc

assegurar.

(Remor de veus)

Altres qüestions que ha dit. Per exemple, ens ha retret un

dels titulars, el cinema porno a Magaluf. Callin, per favor,

callin! Després d’allò del "mamading", que els va caure de ple,

callin! Ara es posa ordre, ara es posa ordre! I ara, efectivament,

hi ha hagut una acció conjunta, contundent entre l’Ajuntament

de Palma i el Govern davant el turisme de gatera. En quatre

anys vostès no varen ser capaços de fer-ho...

(Remor de veus)

..., no varen ser capaços de fer-ho. Res! Res de res! Ara

s’arreglarà, ara.

Tema del ciclisme. Apostam pel ciclisme, què ens diu?

Efectivament, hi ha hagut queixes de ciutadans i ciutadanes,

efectivament, per les carreteres tallades. Ho sabíem que hi

serien, ho sabíem. Però li vull recordar que ha estat una qüestió

on precisament la Delegació del Govern del Partit Popular hi

ha tengut molt a veure, molt a veure, perquè ells varen ser els

que varen dir: no pot ser prova cicloturística, haurà de ser

prova competitiva. I efectivament, davant d’aquests informes,

per seguretat, el consell insular i el Govern ho varen acceptar,

per descomptat, per descomptat. I es va fer el canvi en poc

temps. Però li vull recordar que aquí hi estam tots implicats,

també vostès a través de la Delegació del Govern en tot això.

No amaguin, perquè vostès també hi tenen a veure.

I així i tot, torn reiterar la gran feina que fa la Guàrdia Civil

en aquestes proves, perquè, si no, no es podrien fer. Que quedi

ben clar, perquè vostè continua mal interpretant i dient el que

li dóna la gana. Ha tornat dir ara a la seva segona intervenció:

“se empeñan en decir que sobran turistas”, quan a mi no

m’hauran sentir ni una sola vegada, ni a cap membre del



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 36 / 3 de maig de 2016 2063

 

Govern, ni una sola vegada! Sr. Gijón, ho ha sentit, cerqui,

cerqui aquests titulars...

(Remor de veus)

..., Cap ni un, ni un! 

Aposta per renovar la planta hotelera. Segueixen entrant en

el registre del Govern modificacions de la planta hotelera,

segueixen entrant reformes, no les hem aturades, a pesar que

vostè faci això. Per cert, no estan congelades les places

hoteleres, n’han incrementat milers de places hoteleres, no és

vera que s’hagin congelat, se n’han incrementat a milers.

No sabem què volem en lloguer de vacances. Sí que ho

sabem, volem regular-ho. Cosa que vostès el que varen fer va

ser prohibir-ho. Ja sabem quin és el seu model, el seu model:

prohibició, molt bé. El nostre: el volem regular. Com?

Implicant totes les administracions que hi tenen competències.

Perquè, qui té les competències d’ordenació turística? A

Mallorca el Govern, però a Menorca, Eivissa i Formentera són

els consells. Qui és que té les competències d’ordenació

territorial? Els consells. Qui és que té les competències de

planejament urbanístic? Els ajuntaments. Ho hem de fer

passant-hi per sobre? No podem, legalment no podem, ni

convé, perquè aquesta ha de ser una normativa consensuada i

parlada entre tots. I evidentment que és complexa, això li ho

reconec i evidentment que no es pot fer aviat i de qualsevol

manera, això li ho reconec, i tampoc no es pot fer amb presses,

això li ho reconec. El que no es pot fer és mirar cap una altra

banda com varen fer vostès, que és el que varen fer.

Ens diu: “trabajen para que no haya problemas en el

agua”. Li he dit, està resolt, el que es podia resoldre està resolt.

Queden moltes altres connexions a fer, queden moltes altres

eines a fer, però les que es podien fer ràpid s’han fet. Les altres

duran molt més temps, perquè són infraestructures que

necessiten unes inversions molt importants. Inversions, part de

les quals, per cert, les reclamam del Govern de l’Estat. Quants

anys fa que el Govern de l’Estat és del Partit Popular i no

arriben aquests doblers? Quants anys fa Sr. Gijón? Gràcies,

gràcies per aquesta colAlaboració que el Partit Popular ha tengut

amb les Illes Balears, a través de les inversions que havien

promès a les Illes Balears i no n’ha arribat ni una. No han

arribat les inversions a la Platja de Palma, aquesta és la seva

aposta pel turisme. No han arribat les inversions en

depuradores del Govern de l’Estat del Partit Popular.

(Remor de veus)

Aquesta és la seva aportació, no han arribat les inversions

i encara esperam un millor finançament...

LA SRA. PRESIDENTA:

¡Silencio por favor!

E L SR . V IC EP R ESID E N T  I  C O N S E L L E R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I  TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

...perquè aquesta terra s’ho mereix.

Li tornaré dir, des de l’ATB dedicam 270.000 euros en

campanyes promocionals a l’exterior. Per cert, el que deixarem

de fer de l’ATB és el que feien vostès, que feien de repartidora

amb grans mitjans de comunicació, lligats tots a la dreta, això

és el que deixarem de fer, això és el que deixarem de fer.

Perquè la repartidora a mitjans de comunicació estatals, que no

sabem a què ve fer promoció turística en aquests mitjans de

comunicació, lligats tots a la dreta, aquesta sí que la deixarem

de fer. Farem les campanyes de promoció a l’exterior que

pertoquen.

(Remor de veus)

I li he tornat dir, hem parlat amb dos setmanaris alemanys,

amb dues ràdios alemanyes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicepresident hauria d’anar acabant per favor.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I  TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

... -vaig acabant, Sra. Presidenta, gràcies-, ... hem fet rodes

de premsa amb dues televisions alemanyes, amb dues ràdios

alemanyes i amb agències de notícies. Li torn reiterar, vostè pot

treure el que vulgui, no hi ha ni un sol...

(Remor de veus)

..., ni una sola vegada que jo hagi dit que sobren turistes. Si

parlam de l’estiu, coincidim vostè i jo, si parlam de l’estiu

coincidim vostè i jo. Efectivament, a l’estiu tenim un debat que

hem d’obrir, que nosaltres el volem obrir i que creiem que tota

la societat l’ha de fer. Vostès no el volen fer? No hi siguin, hi

serem tots, menys vostès, mirant cap una altra banda com

sempre. El seu model du al caos, el seu model du al desastre.

Aquesta és la realitat.

(Remor de veus)

III. Compareixença de la presidenta del Govern de les

Illes Balears, per tal d’informar sobre l’aplicació de

l’article 25.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per

l’exigència de no disponibilitat de crèdit del pressupost de

les Illes Balears per a l’any 2016, instada pel ministre

d’Hisenda i Administracions Públiques, així com altres

mesures de control de l’execució pressupostària de les Illes

Balears, escrit RGE núm. 5953/16, del Govern de les Illes

Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

El tercer punt de la sessió plenària d’avui és la

compareixença de la presidenta del Govern de les Illes Balears,

per tal d’informar sobre l’aplicació de l’article 25.1 de la Llei

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i

sostenibilitat financera, per l’exigència de no disponibilitat de

crèdit del pressupost de les Illes Balears per a l’any 2016,

instada pel ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605953
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així com altres mesures de control de l’execució pressupostària

de les Illes Balears, escrit RGE núm. 5953/16 del Govern de les

Illes Balears.

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

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

una setmana vàrem coincidir en aquesta mateixa cambra la

majoria dels grups parlamentaris en el fet que debatre sobre la

remodelació d’un govern, quan les causes han estat explicades

públicament, té poc sentit i poc interès per a la ciutadania, la

compareixença d’avui crec, en canvi, que té una importància

cabdal, estratègica, per entendre el camí que ha de fer aquesta

comunitat autònoma, a partir de la realitat que vivim.

És una compareixença que ens ha de servir per unir

esforços, per adoptar posicions comunes, per fer forta la veu de

la comunitat allà on més necessari, a Madrid. I no només això,

ja els vull anunciar que esper que puguem consensuar propostes

per aconseguir els recursos amb els quals poder oferir una

millor qualitat de vida als nostres ciutadans ara, però també per

a les generacions futures. Crec que poder debatre avui sobre la

situació econòmica i financera de la comunitat, de l’estructura

sobre la qual s’estableixen els fonaments de la nostra vida

quotidiana, és d’una gran importància per entendre la realitat de

les nostres illes, de les nostres institucions i de la capacitat

d’acció del govern autonòmic, tant a curt, a mitjà, com a llarg

termini. I per descomptat, és fonamental per entendre la qualitat

dels serveis públics que aquesta comunitat pot oferir als

ciutadans que viuen a Formentera, Menorca, Eivissa i a

Mallorca. I en temps de reactivació econòmica és quan cal fer-

ho. Per tant, ara n’és el moment.

Com a presidenta, la meva principal preocupació és poder

oferir els millors serveis públics, encara que sigui des de la

consciència de precarietat financera que viu aquesta comunitat

autònoma. I no vull exagerar, crec que és just dir que aquest

Govern treballa, actua i respon en el marc d’una pobresa

financera, producte de la injustícia històrica que patim com a

comunitat autònoma, i que en la passada legislatura, per les

retallades i per la inacció del Govern autonòmic, es va

accentuar d’una manera absolutament intolerable. Jo crec que

es va passar d’un període de reivindicació a un d’inacció, d’un

temps de negociació de recursos a la renúncia de reclamar res

i no hem d’oblidar que aquesta sèrie d’injustícies i errors

polítics varen succeir en un marc de retallades, d’imposicions

i de polítiques autoritàries contra els drets fonamentals de les

persones que varen tenir un denominador comú: el dolor infligit

a la ciutadania per no res.

He de dir, senyores i senyors, que en un any de nova

legislatura hem revertit aquesta tendència i que avui la prioritat

dels ciutadans de les Illes Balears està per damunt dels

interessos del Govern d’Espanya i així serà governi qui governi

a Madrid durant tot el meu mandat.

Que un ciutadà tengui un millor servei de tren, que pugui

ser atès amb la major celeritat possible a un centre de salut, que

pugui ser operat en el menys temps possible, que els seus fills

tenguin el suport necessari a les escoles, que l’empresa que vol

exportar sofreixi el menor cost possible per la insularitat, que

un petit o un gran empresari del sector turístic tengui els serveis

de depuració i sanejament de qualitat, que els joves i

treballadors puguin tenir orientació professional i laboral i un

llarg etc., tot això són les meves primeres preocupacions, i per

això crec que parlar de la situació de les finances de les Illes

Balears és la temàtica més important que podem abordar en

aquest parlament tant pel Govern com per tots els grups

parlamentaris que avui intervindran.

Vostès recordaran que el dia de la meva presa de possessió,

aviat farà un any, vaig dir, i ho torn a repetir avui, que la

política sense recursos és una quimera i amb pocs recursos, o

recursos escassos, que és el que tenim actualment, perquè

l’herència rebuda ha estat nefasta, la primera prioritat és

batallar,...

(Remor de veus)

...donar batalla per una comunitat que tengui una situació de

millor tracte per als ciutadans ha estat una de les carreres de

fons que hem iniciat i que ja no aturarem fins al final de la

legislatura. I jo pens que ha de ser una batalla de tots perquè la

nostra societat és la que contribueix a una caixa comuna, que

després acaba marginant una de les comunitats que més aporta.

I això, aquest objectiu de batallar, de plantar cara, encara

s’accentua més en un context en què la ciutadania va expressar

a les urnes molt clarament que s’acabàs amb les retallades, que

s’incrementàs la inversió en sanitat i educació, que s’ajudàs a

tots els afectats pels anys de crisi, que s’estimulàs als petits i

mitjans empresaris. 

Al final fins i tot institucions internacionals que varen fer

bandera de les retallades han hagut de reconèixer que el camí

de sortida de la crisi era el d’estimular més les inversions, això

passa també pel sector públic a més del privat i no només per

una política fiscal i monetària molt determinada que tots

lamentablement ja coneixem i que ha estat un fracàs.

Precisament estam en un moment clau per obrir debats de

fons per al present i per al futur d’aquesta comunitat. Crec que

hi ha una realitat, ara mateix no tenim un problema de

creixement, sinó de com transformam el nostre model

econòmic per ser més sostenibles, en primer lloc, però també

més productius i més competitius a mitjan i llarg termini.

L’objectiu és que això ajudi alhora a tenir una major

diversificació de la nostra economia que necessita aprofundir

al moment per mirar a llarg termini.

Les Illes Balears, és evident, tenen molts de problemes i el

que millor ho expressa és la darrera EPA, que hi hagi tants de

ciutadans aturats a les Balears demostra que hem de fer millor

les coses i que queda molt per fer, però també és evident que

Balears torna crear riquesa, el creixement previst és superior a

la mitjana espanyola en aquest 2016, cream ocupació neta i de

millor qualitat.

Ara bé, necessitam que aquesta riquesa es distribueixi de

manera justa i uniforme entre tota la població establint les

bases per a un benestar social i per això és cabdal l’impuls

privat, però també unes institucions públiques, municipals,
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insulars i autonòmiques amb capacitat per acompanyar aquest

cicle que en cap moment no hem d’oblidar que està amenaçat

per la incertesa global.

Coincidiran vostès segurament amb mi que la nostra

comunitat autònoma es governa amb un peu aquí i amb l’altre

a Madrid, fent pressió cada dia de legislatura, sense descans.

Crec que quan això no s’ha fet ha estat nefast per als nostres

interessos, no em referesc als interessos del govern de torn,

sinó als interessos dels ciutadans de les Balears. Citaré un

simple exemple: si, com a govern, cada vegada que hi ha una

aprovació d’uns límits de dèficit que ofeguen les comunitats et

posiciones a favor d’aquesta asfixia, hem de ser francs, ho

poses molt fàcil al Govern d’Espanya perquè ens segueixi

menyspreant.

És molt important entendre que l’actual model institucional,

i dins aquest model hi entra la relació econòmica i financera

entre les comunitats i l’Estat, és de desequilibri, d’un

desequilibri general que s’accentua si tens el 2,5% de la

població, si tens el cost insular, si estàs mal finançat, marginat

en el pressupost general de l’Estat i sense complir-se el que

marca l’Estatut durant quatre anys. Arribar a un govern en què

els fonaments que sostenen la comunitat s’han venut al teu

interlocutor, s’han regalat a canvi de retallades i poca cosa més,

la veritat és que et posa, en primer lloc, en una situació

d’incredulitat, i després d’indignació, i això és el que va passar

durant la passada legislatura.

És evident que la política de retallades i de rendició a

Madrid ens ha fet una comunitat en una situació més precària

de la que ja teníem i davant aquesta realitat -i com vostès

saben- des del minut u vàrem començar a lluitar davant Madrid

per incrementar els nostres recursos, recursos que,

paradoxalment, ens pertanyen, ens pertanyen per la nostra feina

colAlectiva, pel nostre potencial econòmic i per la nostra

empenta, i això no vol dir deixar de ser solidaris amb la resta

de l’Estat. 

Hem d’incidir que aquest govern ha aposta pel diàleg, però

també ha sabut fer front a unes exigències injustes que reclama

el Govern de l’Estat. Gràcies a això, gràcies al fet que hem

batallat des del primer dia, el Govern de les Illes Balears no

haurà de fer cap retallada ni cap mesura d’indisponibilitat de

crèdit al pla d’ajust, com reclamava el ministeri, és a dir, ni

retallades, ni partides bloquejades al pressupost. En altres

paraules, la línia de diàleg i fermesa que ha obert el Govern de

les Illes amb l’Estat dona resultats, una prova més d’això és

que, com vàrem anunciar dijous passat, hem arribat a un acord

amb el Ministeri d’Hisenda per accedir a la partida dels Fons

de Liquiditat Autonòmic que ens pertoca des del primer

trimestre d’enguany. Com vostès saben, són 257 milions

d’euros, més la mensualitat d’abril de 28,3 milions, i les

posteriors mensualitats s’aniran cobrant cada mes.

El Fons de Liquiditat Autonòmica, del qual no en

compartesc la filosofia, és, per dir-ho molt clar, un crèdit, un

crèdit que ha estat utilitzat per fer xantatge polític a les

comunitats autònomes. El Govern de l’Estat no ens ofereix

alternatives al sistema de finançament, però sí que dóna crèdits

que s’han de retornar amb l’interès corresponent. 

Quan parlam d’injustícia res no queda més clar que aquesta

dada, l’Estat no ens ofereix finançament just, ens penalitza, ens

marca objectius de dèficit inassumibles i per rematar-ho ens

cobra interessos pels doblers que ens deixa de pagar per deutes,

i quan l’Estat, l’ens que tutela el sistema de finançament de les

comunitats autònomes, és l’hora el seu màxim creditor la

situació generada esdevé gairebé absurda, es tracta d’una

situació kafkiana  en el sentit més ampli de la paraula, en una

mà les Illes reben el crèdit de l’Estat i en l’altra mà el tornen

per amortitzar el crèdit aconseguit, rebre de l’Estat per pagar

l’Estat.

És evident que aquesta situació no es pot allargar per més

temps, cal posar-hi remei, no podem acceptar que rebem com

a crèdit els doblers que en realitat ens haurien d’arribar com a

finançament ordinari i, a més, acceptar els mecanismes de

l’Estat té un cost: les Balears perden autonomia política i han

de passar comptes al ministeri per tot, és una manera de control

i de recentralització inaudita, és una passa enrera en

l’autogovern del nostre poble.

Però, senyores i senyors, el FLA no ho és tot, a més del

FLA, és clar, en aquest debat hem de tractar del nou règim

especial per a Balears, però també del tractament en els

pressuposts generals de l’Estat, també del nou model de

finançament, que el necessitam amb urgència i, per descomptat,

tractar clarament de la condonació del deute amb l’Estat, que

ja serà de 6.000 milions d’euros a final de l’any 2016.

Dins aquesta negociació, que ha generat també una rebelAlió
pel repartiment del dèficit, hem aconseguit guanyar batalles que

alguns ni tan sols mai no varen plantejar. Hem aconseguit que

l’Estat ampliï el marge de dèficit a les comunitats autònomes,

una batalla aconseguida per una actitud belAligerant i contra les

retallades d’un govern progressista com el nostre, com altres

comunitats autònomes d’Espanya, com Catalunya, la Comunitat

Valenciana, Andalusia, Extremadura, Castella-La Manxa,

Aragó, Astúries i fins i tot una autonomia com Castella i Lleó,

vàrem dir que no acompliríem les pretensions del ministre, i vet

aquí els resultats.

Senyores i senyors, reivindicar és dur, però acostuma a

donar resultats, el que no dóna resultats és retallar a la gent a

canvi de res. Així ho vàrem fer dijous passat en el Consejo de

Política Fiscal y Financera quan, amb la Comunitat Valenciana

i amb Catalunya, vàrem votar no a una repartició del dèficit,

injusta i insuficient, i amb les quals continuarem treballant per

a un millor model de finançament.

Ja saben que em vaig reunir amb el president Ximo Puig al

Consolat i aquest mes també tendrem una reunió amb el

president Puigdemont a Palma, ja que les tres comunitats

autònomes som clarament perjudicades en l’actual repartiment

dels recursos.

Hem dit no on ha fet falta, al més alt nivell, jo mateixa he

expressat al Sr. Rajoy i al ministre el que realment pensam,

consider completament injust que siguin les autonomies les que

paguin la ineficiència del Ministeri d’Hisenda i consider que

l’asfíxia a les comunitats autònomes, perpetrada pel Govern del

Partit Popular, respon a una decisió molt ideològica, ofegar els

territoris obliga a retallar en salut, educació i serveis socials,
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que són les polítiques que de veritat mai no ha volgut la dreta

d’aquest país.

Més enllà de les nostres reivindicacions, la millora del

finançament autonòmic és un objectiu de legislatura que s’ha

d’aconseguir amb el suport de tota la societat de les Illes i

també de totes les forces polítiques. També s’ha de ser clar, ara

mateix costa fer entendre al Govern de l’Estat que les Illes

Balears necessiten un tracte especial per la seva situació

econòmica, per això la necessitat d’un canvi de govern a

Espanya és urgent, diria jo, per poder accelerar la

transformació i els canvis a Balears. Qualsevol millora del

finançament autonòmic passa perquè a Madrid hi hagi, després

del 26 de juny, aquesta sensibilitat cap a les Illes que ara és

inexistent. Assegurar els serveis públics i els drets de la

ciutadania passa per un increment del finançament que rep

Balears des del Govern de l’Estat, que ara mateix és clarament

insuficient.

I tot això ho hem de fer en un context d’incertesa

econòmica global, no és la primera vegada que ho dic, però ho

hem de tenir tots en el nostre quotidià, tenim vents de cua

favorables actualment, però el marc global respon a un moment

d’incertesa econòmica i política, no cal amagar-ho. Les

darreres previsions del Fons Monetari Internacional són a la

baixa i, com va dir l’editorial d’El País, del passat 13 d’abril,

Espanya és un mirall de desacceleració global, creixem a taxes

més que respectables, un 3,2% per al 2015 i un 2,6 anuncia per

l’FMI per al 2016. Però aquestes taxes són alhora decreixents,

sense creació de treball estable en quantitats suficients i sense

grans millores de productivitat.

A més, socialment passam un temps molts durs a l’àmbit

internacional, amb crisis migratòries i un conflicte a l’Orient

Mitjà molt greu que ha disparat el clima d’inseguretat. A tot

això hi hem de sumar que vivim un moment d’incertesa política

a Espanya que encara a dia d’avui no sabem com es resoldrà.

No obstant això, a Balears gaudim d’unes bones previsions

econòmiques, un 3,5 de creixement el 2016, fruit de la fortalesa

del nostre sector turístic, l’alentiment d’altres mercats i també

la inestabilitat d’una part de la Mediterrània. Aquesta puntual

i relativa bonança, sens dubte motiu d’atracció de milers de

persones, fa també palès que les nostres infraestructures, els

nostres serveis sanitaris, els nostres recursos hídrics, els nostres

recursos mediambientals necessiten de fortes inversions per

poder assumir de manera sostenible la població flotant i la

població local.

Si tenim un creixement estable, també és cert que la nostra

població no deixa tampoc d’augmentar, no hem d’oblidar que

el primer factor relacionat amb el finançament és la població.

Les Illes Balears tenien a finals del 2015 un total d’1.104.478

habitants, el seu nombre va patir un fort creixement fins al 2008

i va créixer un 34,6% des del 1998. A partir del 2008 s’ha

mantingut estable, però ara som una de les tres comunitats

autònomes d’Espanya on la població augmenta, juntament amb

Madrid i Catalunya, amb un total de 2.274 persones més

respecte de l’any passat. I a més, la població flotant és

determinant per a les nostres infraestructures, l’elevat flux de

visitants provoca un fort creixement de l’índex de pressió

humana que, a l’agost del 2015, va arribar a superar els 2

milions de persones. Aquestes fortes variacions exerceixen un

pes enorme sobre els nostres recursos naturals i sobre les

nostres infradotades infraestructures, en definitiva, sobre els

nostres recursos públics.

Un segon factor que cal tenir molt en compte és el de la

renda, hem de rompre mites i les dades, de nou, ens mostren la

realitat. Fa uns anys les Illes Balears varen arribar a tenir una

renta per càpita un 20% per sobre de la mitjana europea, això

va ser en gran part a causa de l’esforç inversor privat, molt

superior al d’altres regions espanyoles. No obstant això, els

fluxos d’inversió pública s’han mantingut any rera any molt per

sota de la mitjana de la resta de comunitats autònomes. Pensa,

sincerament, que és hora de corregir aquesta inèrcia o els

nostres ciutadans ho patiran.

Més xifres, i perdonin avui que els atabali amb tantes dades,

però crec que és important saber on som, quina és la nostra

estructura real, com he dit a l’inici de la meva intervenció. El

2015 la renta per càpita va ser de 24.940 euros i un índex

relatiu de 106,7 respecte d’Espanya, però és que a l’any 2000

va ser de 126. En altres paraules, les Illes Balears són la

comunitat autònoma espanyola que ha patit una major pèrdua

en el seu índex relatiu, o si ho prefereixen, som els ciutadans de

l’Estat espanyol que més hem vist com caia la nostra renda i el

nostre benestar.

El tercer aspecte fonamental és la desigualtat social. A les

Illes Balears, l’any 2014, últimes dades publicades, hi havia

300.000 persones amb risc d’exclusió social, un 25,3% de la

població; el 62,6% de les llars arribaven amb moltes dificultats

a finals de mes. El creixement que s’ha produït aquest últim any

ha reduït, sense dubte, aquestes xifres, però els baixos salaris

de molts dels contractes no ens permeten encara ser

especialment optimistes. 

Queda molt per fer, on cal fer més és en la desigualtat de la

nostra societat la qual aquests anys de gran recessió s’ha

disparat. Millorar la nostra salut financera els puc assegurar que

reduirà la desigualtat de les Illes a mitjà i a llarg termini, no en

tenc cap dubte. Optimisme és una paraula que cal emprar, però

amb prudència i humilitat. La passada setmana varen sortir les

darreres dades de l’EPA les quals varen ser positives per a

Balears, el primer trimestre hi havia 110.800 aturats, un 15%

menys que en el mateix període del 2015, unes dades que hem

de celebrar i que ens indiquen que cream tres vegades més

ocupació que la resta de l’Estat. Tot i així, i em sap molt de

greu dir-ho, no és suficient, ho dic sincerament, perquè les

xifres són òbvies i encara hi ha més de 100.000 persones a

l’arxipèlag sense feina, ho torn a repetir, més de 100.000

persones, segons les xifres de l’EPA d’aquesta primer trimestre.

I vull destacar això perquè hem de ser realistes, si una

persona cerca feina nosaltres no podem descansar ni un segon.

Arribats a aquest punt, ara els tornaré recordar el que molts

d’economistes no es cansen de dir: la manera més adient per

créixer bé és mitjançant la demanda agregada, és a dir,

mitjançant l’augment de la renda i la inversió cap a les persones

i les empreses. Perquè tenim un greu problema, la baixa

productivitat dels nostres treballadors en la seva majoria amb

rendes baixes. Necessitam augmentar, sigui com sigui, la

productivitat dels treballadors de les Illes Balears al mateix
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temps que els seus salaris, un augment de renda activaria el

consum, amb els efectes beneficiosos que això té per a la nostra

comunitat.

És clar que tenim molta feina per fer amb els treballadors,

els sindicats i els empresaris, hem de millorar la productivitat

dels nostres treballadors, però també és hora de millorar la

qualitat del nostre teixit empresarial.

Tot això ens porta, diputades i diputats, al que ens ocupa

avui: necessitam un millor finançament per dur a terme aquest

canvi de model, no és que ho necessitem, és que és

imprescindible. Aquest govern necessita dels recursos

econòmics per activar polítiques que ens facin més capaços i

més productius, és quelcom necessari si volem créixer. Per

millorar aquesta productivitat necessitam una millora

tecnològica, una millora de capital humà i formació; en altres

paraules, necessitam augmentar la capacitat dels nostres

treballadors i també necessitam millorar la qualitat de les

nostres empreses. A més, volem apostar per construir els

fonaments d’un nou model econòmic i turístic, centrat en el

desenvolupament tecnològic, l’objectiu és una aposta per la

millora del sector turístic dins de paràmetres sostenibles i oferir

un producte de més qualitat i valor afegit.

D’una banda, volem desenvolupar una nova estratègia de

recerca, desenvolupament i innovació amb la qual obrir les

portes a una economia del coneixement que permeti

complementar el monocultiu actual i que generi les condicions

per aconseguir la necessària diversificació, un augment de la

riquesa i el seu repartiment més just. No em cansaré de repetir-

ho, és prioritari per a aquest govern treballar intensament per

transformar creixement en benestar, augmentar sous, millorar

la nostra competitivitat i anar cap a un mercat laboral just. Cal

treballar per donar valor afegit al nostre sector productiu, i això

també vol dir més doblers.

Ara ens toca fer la pregunta que tots vostès esperen: de

quins doblers disposam a les Illes Balears? Si em permeten,

torn recordar els recursos dels quals disposam: els pressuposts

del Govern de les Illes per al 2016 és de 4.219 milions d’euros;

la sanitat pública, amb 1.370 milions d’euros, i educació, amb

817 milions d’euros, són les principals partides d’aquests

comptes per a enguany. Són dos serveis públics i pilars del

benestar que el Govern s’ha compromès a garantir i millorar,

malgrat els problemes de finançament i dels majors costos

socials a causa de la crisi.

L’actual model de finançament de les institucions

autonòmiques perjudica de manera especial les Illes Balears i

crea un fort desequilibri a la balança fiscal, és a dir, entre el que

l’Estat recapta a Balears i posteriorment ens retorna, un

desequilibri que a l’any 2012, última dada disponible del

mateix Ministeri d’Hisenda, va ser de 1.330 milions d’euros.

Aquests doblers equivalen pràcticament al pressupost de tot el

nostre sistema de salut.

A tot això s’hi suma el fet que Balears és la comunitat en la

qual l’Estat ha invertit menys en els últims anys, aquest fet ve

accentuat pels costos afegits del transport i la generació

d’energia elèctrica, a causa de la insularitat, entre d’altres

factors.

Finalment, ens trobam amb una dada que ens preocupa a

tots, el deute públic, i, en efecte, el deute que arrossegam és

una càrrega molt pesant. Amb dades del Banc d’Espanya a 31

de desembre del 2015, el deute cec de la comunitat autònoma

de les Illes Balears acumula 8.306 milions d’euros, si hi sumam

les empreses públiques i el deute comercial, arribam a 8.744

milions d’euros, exactament 73 milions d’euros menys que

quan nosaltres vàrem arribar. És a dir, aquest govern ha

aconseguit moderar el creixement del deute amb dades més que

contrastables.

A més, a part del deute, tenim el dèficit, el comportament

del dèficit també mereix una anàlisi detallada i, si em deixen,

els atabalaré amb alguns percentatges. El 2012, amb el Govern

Bauzá, l’objectiu de dèficit permès era de l’1,5%, i al final el

resultat va ser del 2%, no es acomplir. El 2013, també amb el

Partit Popular, va ser l’únic any que es va acomplir, ja que el

Govern d’Espanya el va flexibilitzar i es va tancar amb un

1,22%. El 2014, l’objectiu permès era de l’1% i al final el

resultat va ser de l’1,74%. Malgrat les retallades i tot el mal

infringit als ciutadans, Bauzá també va incomplir. El 2015,

darrer any del Partit Popular, l’objectiu estava fixat en el 0,7%

i al final el resultat ha estat de l’1,52%.

Nosaltres, quan vàrem arribar al Govern, el mes de juliol,

ja estàvem en un 0,8%, i els nostres compromisos amb la

ciutadania no ens varen deixar altra opció que superar, amb

escreix, l’1%, però era el nostre compromís amb el benestar de

les persones i així ho vàrem deixar clar, claríssim des del

primer moment.

I així arribam al 2016, hem començat amb un objectiu del

0,3%, imposat per Montoro, del qual, a diferència del que

passava abans, sempre hi hem votat en contra. Hem hagut de

fer el pressupost amb aquest marge de dèficit i tard i malament

el Govern d’Espanya ha hagut de reconèixer que era una

insensatesa, i finalment s’ha acceptat un 0,7%, un marge molt

més realista que ens permet ajustar el nostre pressupost, però

que encara consideram insuficient i injust. Ho vull repetir per

a la tranquilAlitat dels ciutadans, tenim marge per acomplir el

nostre pressupost i per tant posar en marxa les polítiques

socials que ens havíem proposat.

Tenim uns compromisos amb la societat que continuarem

complint, com retornar els drets perduts, rescatar la ciutadania,

incrementar els treballadors públics de l’educació i de la

sanitat, i ho fem orgullosos perquè aquesta societat ho

necessita, ho necessita i molt. En un territori que hi ha una

previsió de creixement econòmic, és necessari que aquest

creixement vagi a passar a les butxaques de tots els ciutadans

i a les necessàries prestacions i no a les butxaques d’unes elits.

Resumint, tot i els problemes financers que pateixen els

comptes autonòmics, la prioritat d’aquest executiu és i ha estat

sempre el desenvolupament social i la reconstrucció de l’estat

del benestar, i hem dit per activa i per passiva que no pensàvem

retallar, i, com vostès han vist, hem complert la nostra paraula

i no retallam.

Com he dit abans, des del minut u hem demanat al Govern

de l’Estat una millora del nostre finançament, des del minut u
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aquest govern ha marcat la diferència respecte del govern

anterior i ha establert un nou marc de negociació amb l’Estat.

Ara, si m’ho permeten, faré un petit repàs dels darrers

mesos, aquesta és la cronologia d’una lluita. En primer lloc, em

remuntaré al 2 de setembre del 2015, quan jo mateixa em vaig

reunir amb l’ara president en funcions Mariano Rajoy,

d’aquella reunió cordial, però molt reivindicativa, va sorgir el

compromís d’una relació b ilateral entre ambdues

administracions, la Comissió Mixta de Finançament va ser una

passa esperançadora. El president del Govern es va

comprometre a renegociar un nou règim especial per a Balears,

inversions estatutàries i inversions en carreteres, a més de la

connexió de les dessaladores de Santa Eulària de Ciutadella.

Poc després, hem de tenir present una altra dada, el 23 de

setembre, segur que vostès ho recorden: la consellera Cladera

es va reunir amb el ministre d’Hisenda; d’aquella reunió va

sorgir el compromís de rebre 322 milions d’euros per a

inversions estatutàries que no s’havien abonat i desbloquejar

els 240 milions d’euros del conveni de carreteres els quals han

d’arribar amb tres anualitats, començant aquest 2016. Va ser,

perquè no dir-ho, un triomf per a les Illes Balears, i ho dic

sempre des de la humilitat.

El següent pas va venir el 3 de desembre, quan va tenir lloc

la Comissió mixta Estat-Illes Balears, després de cinc anys

sense ni tan sols reunir-se, on ja es varen signar aquests 322

milions anunciats. Vàrem arribar a un acord que, sens dubte,

beneficia les Illes Balears i vàrem aconseguir citar a termini per

parlar d’un nou règim especial per a Balears.

I dies més tard, el 16 de desembre, vàrem fer una passa més

enllà i es va realitzar la primera sessió del grup de treball del

règim especial entre el Govern i el Ministeri d’Hisenda. En

aquella reunió vàrem demanar el reconeixement de la

insularitat per a Balears, amb mesures compensatòries,

subvencions, mesures fiscals i fons d’insularitat; en aquella

reunió vàrem constatar que disposàvem d’un nou canal de

comunicació amb l’Estat. Amb un raonable optimisme, després

de les festes de Nadal, vàrem reprendre la comunicació amb el

Ministeri d’Hisenda, aquest cop per carta, la nostra relació, tot

s’ha de dir, era en aquells moments de cordialitat, perquè

reivindicar no vol dir tenir enemics a l’altra banda de la taula.

Una relació epistolar que va canviar de to, de manera sobtada

i intencionada, com veurem més tard.

I a la fi va arribar el dia en què les comunitats havien de

presentar el seu pla d’ajust, era l’11 de març, Balears ho va fer

posant sobre la taula diferents eixos: en primer lloc, mesures de

millora de gestió i control de la despesa; en segon lloc, mesures

d’augment dels ingressos ja inclosos dins els pressuposts del

2016, reforma tributària que afecte rendes elevades, pla antifrau

i noves figures tributàries com l’impost d’estades turístiques.

Nosaltres sempre hem cregut fermament que, sense consignar

cap retallada, amb aquestes condicions n’hi havia prou per

garantir que el nostre pla d’ajust acomplia els requisits del

ministeri: eixugar el dèficit excessiu de la nostra comunitat. I

així ho vàrem fer, sense haver de consignar cap més retallada

i sense haver de declarar cap partida no disponible dins el

pressupost.

Però el 31 de març hi ha un canvi i les coses prenen un gir

violent: Hisenda oficialitza que Espanya ha incomplert el

dèficit per 1 punt de marge, quan BrusselAles esperava un

desviament de 3 dècimes. Però, és clar, el desviament va ser

d’1 punt sencer percentual, és a dir, més de 10.000 milions

d’euros. El vicepresident del Banc Central Europeu Vítor

Constancio, va arribar a dir que el desviament del dèficit

pressupostari del 2015 a Espanya va sorprendre a tots i va

assenyalar que haurà de ser corregit. Montoro es va posar, una

vegada més, en la seva estratègia de carregar i desprestigiar les

comunitats autònomes, carregant contra els ciutadans, atacar les

comunitats és atacar la gent de les Illes i de la resta de l’Estat

en els seus serveis públics més bàsics.

A partir d’aquí, el to de les missives canvia de manera molt

acusada, els dies 1 i 6 d’abril, el Ministeri d’Hisenda va

trametre a les Illes Balears unes cartes en què s’amenaça

l’executiu autonòmic amb retenir la partida del Fons de

Liquiditat Autonòmica, que suposen 257 milions d’euros pel

que fa al primer trimestre de l’any, i exigeix que es paralitzi una

part de la despesa prevista per garantir l’objectiu d’estabilitat

pressupostària. A més, reclama que no es demorin els

pagaments a proveïdors i que, com que no hi ha dos sense tres,

també exigeix que es respecti un sostre de despesa

farmacèutica, el Govern central s’empara per fer això en

l’article 25.1 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat

pressupostària. 

Però nosaltres, senyores i senyors diputats, no hem defallit

ni un segon, com he dit aquest govern manté intacte el

compromís de garantir l’estat del benestar per als ciutadans de

les Illes. Per això, el 12 d’abril, la consellera Cladera i jo

personalment vàrem viatjar a veure el ministre per dir al

Govern central que no pensàvem fer retallades en els nostres

serveis públics per complir objectiu de dèficit i d’estabilitat

pressupostària i vàrem exigir que no s’intervinguessin els

comptes de la comunitat i que renegociàs el retorn d’aquesta

part del fons de liquiditat. I com saben, en el Consell de

Política Fiscal i Financera, del 28 d’abril, es varen aprovar els

nous objectius d’estabilitat pressupostària pressupostats pel

Govern d’Espanya, proposats pel Govern d’Espanya. 

Així, la proposta final ha estat retardar un any el dèficit

zero, que haurà de ser el 2019 pel que fa a les comunitats

autònomes. El 2016 passam a 0,7% en lloc del 0,3% inicial; el

2017 passam del 0,5 en lloc del 0,1% previst; el 2018 sens

permetrà un dèficit del 0,3% en lloc del 0, i ja el 2019, com

deia, haurà de ser d’un 0%.

El nostre govern, juntament amb Catalunya i el País

Valencià, votà en contra, perquè encara que l’increment de 8

dècimes que es reparteix enguany ha estat del 50% entre Estat

i comunitats autònomes, hem de mirar el total del dèficit que la

Unió Europea permetrà a Espanya, i quan mires el total es veu

la injustícia flagrant a la qual ens sotmeten. El total per al 2016

serà del 3,6% i l’Estat es reserva un 2,9%, ni més ni menys que

el 80%, quan les comunitats autònomes tenim un terç de la

despesa i els drets més essencials dels ciutadans per poder

protegir, educació i sanitat, entre d’altres. I no hem d’oblidar

que als ajuntaments se’ls obliga a seguir amb dèficit zero,

impedint fer la despesa necessària per als ciutadans. Amb

Montoro hem arribat a l’absurd que molts d’ajuntaments tenen



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 36 / 3 de maig de 2016 2069

 

doblers al banc que no els deixen gastar i grans necessitats

socials que augmenten. Per això, també votarem en contra.

I si el plantejament per al 2016 és dur, el que han fet fins al

2019 és encara més discriminatori, el 2017 el total d’Espanya

serà de 2,9% i l’Estat es reserva un 2,4, exactament el 83%. El

2018 el total serà d’un 2,2 i l’Estat es reserva un 86,4%. I el

2019 serà d’un 1,6% i l’Estat se’l reserva tot per a ell. O sigui,

que la voluntat del Partit Popular és seguir estrenyent les

comunitats autònomes amb la intenció d’obligar-nos a retallar

en sanitat i en educació, qüestió absolutament ideològica que

no aconseguiran. Per això, també votarem en contra d’aquest

repartiment vertical del dèficit absolutament injust. 

En conclusió, Montoro va abusar de les seves competències,

en funcions, no cal oblidar-ho; Montoro va intentar sense èxit

augmentar el control a les comunitats autònomes i

recentralitzar; Montoro va denigrar les comunitats autònomes,

els seus estatuts i la mateixa Constitució, el títol VIII. Els límits

de dèficit que obliga el Ministeri d’Hisenda a les comunitats

autònomes són injusts i molt més per a les Illes Balears que,

com demostren veus autoritzades com la de l’AIReF, no

mereixíem aquesta criminalització que ens va fer el ministeri a

la carta del 6 d’abril, perquè treballam bé des del rigor

econòmic. 

En definitiva, senyores i senyors, això ha estat un xantatge

organitzat per aquest govern en funcions, i amb aquest escenari

ara se’ns imposa un nou repte, hem de ser capaços de defensar

junts els interessos de les Illes Balears. Per això, per acabar, els

vull fer un seguit de propostes.

En primer lloc, els propòs que cada un dels partits polítics

amb representació parlamentària nomeni un expert per treballar

amb el Govern i amb els diferents agents econòmics i socials i

acadèmics en dues qüestions claus: el sistema de finançament

autonòmic i el nou règim especial. Crec que és molt important

que el Partit Popular, com a partit majoritari d’aquesta cambra,

i que, de moment, encara governa a Espanya, hi faci feina en

positiu. Per això, pens que el Sr. Vidal, com a president del

partit té una feina molt important, és cabdal que el seu partit

s’hi involucri, que es comprometi d’una vegada per totes a

defensar els interessos d’aquí, governi qui governi a Espanya.

Els vull proposar avui, en aquesta sessió, que a partir d’aquí

redactem junts, abans de l’estiu, un primer document, encara

que sigui un esborrany, sobre el model de finançament que

volem negociar amb l’Estat i, per descomptat, els oferesc tota

la disponibilitat del Govern per fer un front ampli, políticament

i socialment parlant, per reclamar la condonació del deute per

a Balears. I lògicament, i per això vàrem votar contra la

flexibilització insuficient del dèficit dijous passat a Madrid,

proposam també a totes les forces polítiques que batallem per

una major flexibilització del dèficit de cara als propers

exercicis. 

Aquest govern cerca, a més, l’entesa per a l’aprovació d’un

nou règim especial per aconseguir unes millors dotacions per

als sectors productius de les Illes. Respecte d’aquest tema jo els

propòs una reunió urgent al Consolat, forces polítiques i agents

socials junts. Per a aquest govern un bon règim especial ha de

preveure mesures directes de subvenció per al cost

d’insularitat: cogestió aeroportuària, tarifa plana entre illes,

doble i triple insularitat per als desplaçaments des de Menorca

a Eivissa i Formentera; descompte marítim interilles del 25 al

50%, increment de subvencions a mercaderies, i també mesures

fiscals i fons específics d’insularitat. Ens hem de posar a fer

feina pel bé de tots.

Per últim, els faig una darrera proposta dins aquest marc de

reivindicació, una proposta de reclamar conjuntament el que

reconeix la disposició addicional novena del nostre Estatut, la

reclamació de les inversions estatutàries que ens corresponen.

Fins que no tenguem un nou règim especial aprovat hem de

seguir reclamant totes les inversions que se’ns deuen, les que

hem deixat de cobrar durant els darrers anys. 

Vull acabar la meva intervenció amb la convicció que hem

fet feina, però que en queda molta a fer. Poden estar ben segurs

que des del Govern de les Illes Balears, passi el que passi a

Espanya fruit d’unes noves eleccions, seguirem amb les nostres

reivindicacions. Jo els deman avui que s’hi sumin, que tenguin

l’altesa de mires suficient per oblidar els interessos

exclusivament partidistes i defensar els interessos de tots els

ciutadans d’aquesta magnífica terra. Ells ben bé s’ho mereixen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens, del Grup

Parlamentari Popular. 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

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

benvinguts els discursos de campanya electoral en aquest

parlament. 

Des de juliol de l’any passat la Sra. Armengol, en el deliri

dels seus somnis o les seves quimeres, com ha dit avui, ens ha

llançat contra els molins de vent dient-nos que eren gegants, es

troba en una batalla ferotge contra les forces del mal: Madrid,

Montoro, el FLA, Llei de finances, sistema de finançament, que

ara dimonitza i que hi va votar a favor, el deute, que vostè

mateixa va contribuir a incrementar amb la mateixa política que

ara practica., tot li fa nosa en la seva espiral d’amagar la seva

minsa política d’incrementar els imposts exageradament i de

derogar i aturar-ho tot.

Què fa vostè aquí? Vostè que va incrementar el deute de

1.798 a 6.850 milions d’euros, sí, aquest és el seu deute, Sra.

Armengol, el deute no és del Partit Popular. El deute, senyors

de Podemos, no cau del cel, el deute és d’aquell govern

d’esquerres que es va endeutar, no per fer escoles, carreteres o

hospitals, no, era el Govern de les inversions silencioses, i ara

es treu la proposta estrella, que li perdonin el deute i problema

arreglat.

I vostè avui ha tornat a aprofitar per criticar el FLA que va

posar en marxa el Govern d’Espanya. Sra. Armengol, el FLA,

li torn recordar, és voluntari, i el juny de 2012 vostè criticava
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el Govern del Partit Popular perquè encara no ens havíem

acollit al FLA. Pot prendre un altre camí, sortir a les entitats

bancàries i demanar crèdit. El darrer pic que ho va fer va signar

300 milions d’euros al 7,5% a tornar en un any, això sí, tot molt

patriòtic.

Senyores i senyors diputats, per a govern del ball i el

narcisisme ja comença a no haver-hi precarietat i Balears

encapçala la recuperació laboral; aquestes mateixes dades que

fa un any vostès menyspreaven ara les utilitzen per penjar-se

medalles. 

Per a la Sra. Armengol Madrid té la culpa d’haver canviat

un terç del Govern als vuit mesos. Montoro és el responsable

que els alts càrrecs de Transparència es dediquin tot el dia a

conspiracions partidistes. L’ofegament de la consellera

d’Hisenda només el pot arreglar el Sr. Sánchez Castejón. La

ineptitud del conseller de Medi Ambient, que és incapaç de

pagar les ajudes als agricultors o tenir llestes les

infraestructures per a l’estiu, té la causa en el sistema de

finançament que va aprovar el Partit Socialista. Però ara el Sr.

Pons ho arreglarà tot, perquè ha trobat un gran tresor a la seva

conselleria, que ha passat per alt al Sr. Boned, que estava molt

ocupat fent un decret per aturar-ho tot i esmenar-ho tot a la

setmana següent. El conseller de Treball encapçala una

manifestació de primer de maig que demana que es derogui la

reforma laboral del Partit Socialista de 2010. I mentrestant el

Sr. Barceló ja ha aprovat l’ecotaxa i pot seguir dormint.

Per amagar aquest desgavell vostè ens crida a tots a lluitar

contra els gegants i anuncia a bombo i platerets la seva victòria

perquè el FLA li paga amortitzacions de deute i finança el

pressupost. Per si no s’ha assabentat, això passa des de juny de

2012 amb total normalitat, i el que no havia passat era que

s’hagués posat en perill per la seva imprudència. I és cert, Sra.

Armengol, que el seu sistema de finançament ha estat

perjudicial per a les Balears, com és cert que el Partit Popular

hi va votar en contra, com és cert que tenim una comunitat

maltractada financerament, hagi governat qui hagi governat a

Madrid, com també és cert que des del primer dia ens vam

posar al seu costat, i avui m’hi torn a posar amb les seves

propostes per fer front comú i per anar al Govern de l’Estat a

reclamar el que ens pertoca.

Aquest és un debat en què no hi ha posicionaments

partidistes, i malgrat que vostè culpi el Sr. Montoro de tots els

mals de la humanitat també és cert que, tot i que la situació

econòmica no ha permès posar-ho en marxa abans, ara sí ens ha

convocat a una mesa d’experts de cada comunitat per començar

el debat del sistema de finançament, amb llum i taquígrafs, amb

totes les cartes damunt la taula, per no tornar a tenir un sistema

de finançament com l’actual, fruit de les sobres que van deixar

altres comunitats. 

Molts de vídeos, molta propaganda, però la realitat

d’aquests deu mesos és la que és, perquè mentre ens vol fer

creure que no retalla la realitat és ben diferent. La realitat és la

retallada a la butxaca de tots els ciutadans de les Balears amb

una pujada exagerada d’imposts: incrementant l’IRPF; apujant

successions i donacions, que ja no tributen a l’1% entre pares

i fills; increment massiu de totes les taxes de la comunitat;

increment de l’impost de patrimoni; posant l’ecotaxa, que

generarà un forat de 25 milions d’euros. La realitat és la

retallada de les ajudes públiques a les escoles concertades per

poder contractar personal que atengui els nins amb necessitats

especials. La realitat és la retallada de les línies de finançament

als centres de barri i acadèmies de formació. La realitat és la

retallada que suposa la implantació generalitzada de la baixada

de ràtios en aules de 3 anys i centres de primària, perquè

implica que amb les mateixes infraestructures i personal el

Govern està jugant amb la bona fe del personal docent. La

realitat és la retallada de 5 milions d’euros en la formació de

persones desocupades. La realitat és la retallada de 5 milions

d’euros més en el pressupost de dependència i l’increment de

llistes d’espera. La realitat són els retalls en les substitucions de

personal sanitari, amb l’increment del nombre d’hores

d’atenció primària sense augmentar el personal. La realitat és

que s’acosta l’estiu, i malgrat el que ens explica ni s’han iniciat

les obres de les depuradores d’Andratx, Porreres, Sant Lluís, ni

la connexió entre Fornells i Ses Salines; som al mes de maig i

ABAQUA té en licitació 1 milió d’euros; a què espera per

licitar la connexió de la dessaladora de Santa Eulàlia? La

realitat és la retallada a la gent del nostre camp per la

incapacitat del conseller de tramitar i pagar ajudes. La realitat

és la retallada en el servei de neteja dels centres de salut

d’Eivissa, arribant a ser les infermeres les que s’encarreguen de

la neteja dels banys. I la realitat és que en deu mesos de govern

ja és la segona ocasió que les farmàcies anuncien retards en el

pagament per part del seu executiu. 

La realitat és aquesta que vostè amaga mentre discuteix amb

els socis parlamentaris. La realitat és aquesta que vostè excusa,

que de tot té la culpa Madrid. La realitat és que hi ha una altra

manera de governar, millor per als ciutadans, amb més llibertat

i manco ràbia. Si agafam per exemple les comunitats en aquests

moments governades pel Partit Popular, fins i totes algunes tan

mal finançades com la nostra, la realitat amb les mateixes

regles del joc és ben diferent. A Madrid, per exemple, estan

davallant les taxes universitàries, el preu d’escoletes 0-3 anys,

i un 18% el nombre d’alts càrrecs. Els governs del Partit

Popular aposten per abaixar imposts i estímul econòmic. I és

que són dos models diferents: el seu, el de l’esquerra, que

implica més despesa, aturar activitat econòmica, més dèficit,

més deute i més imposts; el nostre implica control de la

despesa, reformes estructurals, millora de l’activitat econòmica,

menys dèficit, menys deute i menys imposts. Uns cerquen

augmentar els ingressos públics incrementant la pressió fiscal

sobre els ciutadans; els altres, incrementant l’activitat

econòmica. La primera opció acaba desincentivant la iniciativa

privada fins al punt que incrementat imposts no es recapta més;

vostès, que van d’abanderats de l’estat del benestar, acabaran

per fer-lo insostenible, això sí, la culpa serà nostra. El seu

discurs d’avui ha estat amb preocupació el mateix que el primer

i el segon pacte, discursos, moltes paraules, que acaben en el

no-res, això sí, com vostè anomena, amb molt de dolor per part

de les persones. La segona opció és que la ha permès el canvi

de tendència en aquesta comunitat i en aquest país, i que els

permet a vostès viure de la inèrcia i presumir de bones dades,

com faran a Madrid si hi ha un canvi de govern amb les dades

que ara vostès troben tan desastroses.

La realitat, Sra. Armengol, és aquesta, però avui ve aquí i

ens diu que ha vençut els gegants, i que li han aprovat un pla

d’ajust que no explica a ningú, que no mostra, perquè s’ha
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afeccionat a amagar la realitat i a governar des de la foscor.

Almanco podria reconèixer que el ministre Montoro, que

segons vostè es vol carregar les autonomies, ha abordat

inversions per un import de 322 milions d’euros, o que ha

aprovat un pla econòmic i financer sense exigir retallades, i els

ha desbloquejat 250 milions d’euros del FLA, o que el govern

del Partit Popular durant el 2016 deixarà 921 milions d’euros

de FLA; o que és gràcies a les negociacions del govern Rajoy

amb Europa que s’ha aconseguit una flexibilització de

l’objectiu de dèficit, i això suposa incrementar la capacitat de

despesa a Balears en 110 milions d’euros, tot i que la setmana

passada vostè, amb aquesta humilitat que tant la caracteritza i

sense gens de l’arrogància de què l’acusa l’oposició, s’atribuís

el mèrit d’aquesta flexibilització que ve d’Europa. El mèrit

perquè es pugui flexibilitzar, Sra. Armengol, no és seu, és el

resultat de, durant anys, haver fet les coses bé i tenir ara mateix

una economia en creixement; el mèrit, Sra. Armengol, és de la

societat balear. No sigui tan pretensiosa.

Ara bé, tot això no l’eximeix de ser responsable. Deixi

d’actuar com a cap de l’oposició, perquè és ben hora que se

centri en el seu paper de presidenta del Govern, que la seva

supèrbia ja no és un problema de vostè, sinó que pot tenir

conseqüències per al ciutadà de Balears. Aquest acord no

l’eximeix dels acords de no-disponibilitat pressupostària, que

tal com passa amb els plans d’equilibri també deu haver enviat

al ministeri, tot i que en aquesta cambra, per variar, no en

sabem res.

Sra. Presidenta, aprofiti aquestes circumstàncies més

favorables i la bona marxa de la nostra economia per gestionar

amb responsabilitat els recursos de tots. Controli el capítol 1,

que se li està desbocant; deixi de castigar els ciutadans amb

imposts; i en lloc de fer cas als seus socis radicals, que criden

a la insubmissió, posi seny i vagi reduint el deute. El Sr.

Montoro no els ha demanat retalls, això és fals, i molt manco

retalls en sanitat i educació; només que controlin la despesa.

Deixi el victimisme, posi’s a fer feina i no culpi els altres de les

seves mancances polítiques, i si de veritat, Sra. Presidenta, vol

ser lliure i vol una comunitat lliure, vagi reduint el deute

d’aquesta comunitat per no haver de dependre de ningú.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Vicepresidenta segona substitueix la Sra.

Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el

Sr. Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

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

Armengol, agraïm la seva voluntat d’informar aquesta cambra

en un dels canvis que s’han d’exigir a aquest govern, en

contrast amb l’actitud de l’anterior president, el qual,

afortunadament, ja forma part de la història infame d’aquesta

comunitat.

Per desgràcia, el que encara no hem aconseguit és posar-nos

d’acord amb la fórmula que ens permeti desallotjar el Partit

Popular de Govern de l’Estat, després d’escoltar-la encara tenc

més clara la necessitat de provocar l’únic desnonament

necessari al nostre país.

Després de tot el sofriment causat pel Govern del Sr. Rajoy,

sembla que no haguéssim après res. Durant les passades

setmanes l’incompliment del dèficit del 2015 ha tornat

provocar les afirmacions de rigor: el nou govern i les

comunitats autònomes hauran de fer retallades addicionals en

2016 i han de prendre ja mesures dràstiques i urgents per

complir amb la senda prevista de reducció del dèficit, això ens

deien des del Ministeri d’Hisenda.

Aquestes afirmacions ignoren que la majoria d’indicadors

assenyalen que l’economia es desaccelera, quan ni tan sols hem

recuperat el nivell de renda de 2008 i la taxa d’atur estatal és

del 21%, o que la correcció dels efectes de les polítiques

econòmiques aplicades des de 2010 requereixen, segons

nosaltres, una intensa agenda social i un programa d’inversions

públiques, i aquesta hauria de ser la veritable prioritat.

Quant a les dades de dèficit amb les quals ara ens envien

cartes amenaçadores, va essent hora de desmuntar el mite que

la incipient recuperació sigui resultat dels efectes beneficiosos

de les polítiques d’austeritat. Nosaltres pensam que ha estat

precisament el contrari, l’abandó transitori de l’austeritat

extrema és el que ha ajudat al creixement, unit als vents de cua

que han arribat de l’exterior, amb la intervenció del Banc

Central Europeu, amb el descens del preu del petroli i la

inestimable ajuda de la depreciació de l’euro.

Encara així, avui ens tornen estirar les orelles des d’Europa

amb una nova acusació d’incompliment de dèficit, veurem quin

tipus de càstig ens pretenen imposar aquesta vegada. No

semblen importar els missatges que s’emeten des del Banc

Central Europeu o des del Fons Monetari Internacional,

institucions la independència de les quals no només dubtam,

sinó que qüestionam profundament la seva ideologia de

funcionament, i fins i tot aquestes reclamen flexibilitat a la

Unió Europea en els seus plans d’estabilitat.

No ens cansarem de recordar que noves retallades tendrien

un cost econòmic i social molt elevat i després de tot el patit en

els darrers anys seria inassumible per a la nostra societat.

Assumir l’objectiu de dèficit que planteja BrusselAles exigiria

retallar la despesa pública en 20.000 milions d’euros, el

problema d’aquesta retallada és que provocaria de manera

immediata una reducció del nostre creixement de fins a l’1%

aproximadament, precisament en un context internacional

d’incertesa i possible desacceleració, una desacceleració

d’aquesta magnitud tendria un fort impacte sobre la creació

d’ocupació i agreujaria la situació de les persones més

afectades per la crisi. Els nostres càlculs diuen que per cada

mig punt addicional de retallada del dèficit que pretengui

aconseguir-se, amb més retallades de la despesa, la taxa de

creixement es reduiria en 0,6 o 0,7 punts percentuals.

El nostre enemic comú, Sra. Armengol, més enllà dels

interessos de partit, han de ser les retallades, retallades que en

la nostra comunitat agreujarien el deteriorament que ja s’ha
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produït els anys passats amb el finançament dels serveis públics

fonamentals i aprofundirien la desigualtat al nostre país,

especialment si com s’insinua el Govern central manté el focus

posat en les comunitats autònomes, que són les que presten la

major part dels serveis d’educació, sanitat i protecció social.

Exigir-nos un objectiu de dèficit impossible de complir, sense

augmentar el finançament d’aquests serveis és atacar

directament el futur de l’estat del benestar.

Com a responsables d’una part fonamental dels serveis

públics, les comunitats no poden ofegar-se amb objectius de

dèficit impossibles de complir sense seguir deteriorant més

aquests serveis, a més representam un terç de la despesa i si ens

correspongués un terç del dèficit el nostre objectiu hauria estat

de l’1,4% per a engany, pràcticament el mateix que hem tingut.

Al contrari, és requereix una nova política pressupostària que

a més d’acordar una nova senda més lenta de reducció del

dèficit modifiqui l’estratègia de l’actual programa d’estabilitat.

Ens ho recordava abans el nostre diputat Carlos Saura, ens

recordava abans els seus insistents acords, em refereix al Partit

Socialista Europeu, al costat del Partit Popular Europeu, i són

aquestes proves les que ens fan dubtar de la seva voluntat per

capgirar les polítiques europees que tant podrien afectar la

nostra comunitat. 

Deia Vicens Navarro que la socialdemocràcia ha perdut una

cosa, que és la voluntat de conflicte, la voluntat de conflicte,

deia, és una voluntat netament política. La socialdemocràcia va

construir durant el segle XX una certa voluntat de conflicte

enfront dels poderosos obsessionats a incrementar beneficis (...)

de la sacrosanta rendibilitat, la sanitat, l’educació, les pensions

han de ser extirpats de la lògica de la rendibilitat. 

Aquest era el paper històric de la socialdemocràcia i això és

al que el seu partit a nivell estatal ha renunciat i per això som

tan crítics amb el Partit Socialista, i per aquest motiu els

insistim sobre la necessitat de blindar aquests drets enfront de

la lògica de mercat, que és la tasca històrica que tenim per

endavant, perquè el nostre estat de benestar està encara molt

deteriorat i és molt fràgil.

El nostre objectiu comú, Sra. Armengol, ha de ser revertir

les retallades que s’han vingut aplicant i els ingressos que

procedeixen de l’impost d’estades turístiques o de la millora del

nostre finançament o de l’ampliació de la progressivitat

impositiva hem d’emprar-los per reduir el principal dèficit que

té l’economia que és el de l’ocupació i la distribució de la

renda.

Participarem en l’elaboració de propostes, com vostè ens ha

reclamat, i estarem al seu costat mentre es mantingui la fermesa

que aquest govern ha mostrat fins ara davant el Govern

espanyol i que des del nostre grup parlamentari li voldríem

agrair.

Tenim en l’horitzó la negociació d’un sistema de

finançament autonòmic i un nou REB, aquí treballarem junts.

Si hem d’ajudar a aquest govern a flexibilitzar les condicions

d’accés xantatgistes a les partides del FLA ho farem; si hem de

defensar que la sanitat, l’educació o les polítiques socials no

computin com a dèficit, a l’hora de fer el còmput per a les

comunitats autònomes ho defensarem; reclamarem les

inversions estatutàries, malgrat els somriures maliciosos del

Partit Popular quan vostè en feia menció, però no acceptarem

retallades ni partides bloquejades als pressuposts, com vostè

recordava; no acceptarem que no es respecti l’acord de millora

de la nostra educació pública en cas de millora del finançament

de la nostra comunitat; no acceptarem jocs de trileros, el 30%

que reclamem al costat de l’Assemblea de Docents s’ha de

complir.

Tenim un compromís, li ho recordo, el compromís que les

millores de finançament i l’ampliació dels marges de despesa

que es produeixen al llarg del 2016 reverteixin amb caràcter

prioritari en les polítiques de caràcter social i millora de

l’economia productiva i prenent com a prioritària la política

educativa.

Entre les mesures que reclamam figura la contractació de

més personal per a una baixada de ràtios en infantil i primària

i l’augment del professorat d’atenció a la diversitat i orientació

i que el Govern avanci aquest any algunes de les millores

promeses per al 2017, el cobrament de complements salarials

pendents per a formació permanent i sexennis i la convocatòria

d’oposicions de noves places de professor.

Vostè Sra. Armengol també ho ha comentat, reivindicar no

vol dir tenir enemics a l’altre costat de la taula. Ho tenim clar

i crec que ho hem demostrat en la nostra relació amb el seu

Govern. Valoram molt positivament també el seu vot en contra

del repartiment proposat pel ministre Montoro, després de

l’ampliació del dèficit comunitari, consideram que és totalment

injust aquest repartiment del 80% que es quedaria l’Estat,

contra el 20 que quedaria a les comunitats autònomes. 

I ara que des de BrusselAles ens tornen amenaçar en reduir

la despesa, cal demanar-los que venguin. Les retallades no

s’efectuen sobre xifres, sinó sobre persones i, si és necessari,

hauríem de convidar al ministre d’Hisenda a visitar-nos. Que

vengui el Sr. Montoro i ens ho digui a la cara; que vagi als

hospitals i digui als pacients que augmentarà la seva espera per

ser atesos; que vagi a una aula d’infantil i li expliqui a la

mestra, que haurà de seguir atenent ella sola 28 nens de 3 anys.

És més, si jo fos la mestra, demanaria al Sr. Montoro, que la

substituís un dia en aquesta aula i es quedés ell tot solet amb els

28 nens. Estic convençut que aquests xavals li farien entendre

en un sol dia, el que no acaba d’entendre amb arguments

purament econòmics. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el

Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.

Presidenta, “baixi els imposts i ingressarà més, invertirà més,

no faci retallades, però controli el capítol 1". Vull dir que no

faci una cosa, ni el que diu el Partit Popular, sinó tot el contrari.

Jo crec que quan el Partit Popular recomana baixar els imposts,
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el primer que ha de fer és dir què hem de deixar de gastar.

Quan el Partit Popular proposa aquí que es baixin els imposts,

que ens digui quines partides s’han de retallar. I quan ens diu

que controli el capítol 1, que ens digui si no està d’acord amb

la pujada de l’1%, si no està d’acord amb la carrera

professional, o que ens digui quins professors, o si s’ha de

llevar personal sanitari. Que ens digui això. I si ens parla de

comunitats autònomes governades pel Partit Popular, podríem

anar també a Múrcia o podríem anar al bunyol que s’ha trobat

l’actual Generalitat Valenciana, a València, després de tants

d’anys de governar el Partit Popular.

Passant a l’aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, el que

nosaltres rebutjam complement és que hem de recordar que una

administració, que és l’Administració General de l’Estat, ha

tengut un 2,68% de dèficit, amb el fons de Seguretat Social un

altre 1,26% de dèficit, total dèficit Administració General de

l’Estat i fons de la Seguretat Social un 3,92%, idò una

administració que ha tengut aquest dèficit, persegueix i demana

mesures a una administració com la nostra comunitat autònoma

que ha tengut un 1,51% de dèficit. Això és per fer-s’ho mirar.

Clar, després podem dir que nosaltres no hem complit i que

l’Estat ha complit. Però és que l’Estat és el que posa les regles

del joc, l’Estat és el que té la majoria dels vots en el Consell de

Política Fiscal i Financera, l’Estat és el que fa les parts i tria.

Idò amb un dèficit del 3,92% l’Estat i un 1,51% les comunitats

autònomes, l’Estat ens persegueix i demana mesures per fer-nos

un préstec, perquè el Fons de Liquidat Autonòmica és un

préstec.

Per què pot l’Estat donar aquests préstecs? Aquí hem parlat

que sí, podríem anar a altres bandes, però és que l’Estat té

aquesta facilitat financera perquè el Banc Central Europeu

compra 6.000 milions d’euros cada mes. En un any el Banc

Central Europeu compra 70.000 milions d’euros de deute

espanyol, per això l’Estat té aquesta facilitat per transferir

aquest préstec al Fons de Liquiditat Autonòmica. Si Europa fos

una Europa de les regions, que és el que es predica i les

comunitats autònomes poguessin accedir al Banc Central

Europeu, el Banc Central Europeu comprar deute de les

comunitats autònomes, evidentment ens trobaríem en una altra

situació. 

Però aquí el problema tampoc no és aquest. El problema, a

part que l’Estat tengui encara més dèficit de les comunitats

autònomes, és, i la presidenta també ho ha explicat, que en

aquesta comunitat autònoma en particular l’Estat recapta

moltíssim més del que arriba, però moltíssim més, i a més, ho

reconeixen ells mateixos, ho reconeixen almanco en part. La

presidenta ha donat la dada dels darrers informes publicats del

sistema de comptes públics territorialitzats, 1.330 milions

d’euros la darrera dada publicada de l’any 2012. La xifra real

no la coneixem, però aquesta estimació que va publicar l’Estat

el juliol del 2015 és de 1.330 milions d’euros. I aquesta

comunitat, que genera molts més recursos dels que

s’inverteixen, que té uns pressuposts ajustats, que fa un esforç

fiscal important, amb uns serveis públics que no arriben a la

mitjana d’inversió en educació i sanitat, amb uns problemes

socials que també ha detallat la presidenta, però que genera

molts més recursos, com dic, dels que s’inverteixen, ens hem de

veure amenaçats per un ministre perquè ens faci un préstec, el

Fons de Liquiditat Autonòmica.

Però és que els doblers són nostres, és que els doblers són

imposts pagats pels contribuents de les Illes Balears. Ens han

de fer un préstec de 900 milions d’euros per pagar als

proveïdors, quan se’n duen més de 1.300 milions d’imposts

d’aquestes illes. 

Amb aquests doblers, ja ho vaig dir a la darrera ocasió que

vaig tenir, es podria augmentar un 25% el pressupost dels

serveis bàsics, el pressupost de serveis socials, de sanitat,

d’educació, els podríem augmentar un 25% i podríem baixar

els imposts, podríem tornar 500 euros a cada habitant de les

Illes Balears.

Però és que vivim a un Estat que té una Constitució que diu

que les comunitats autònomes tendran autonomia financera,

però aquí, entre Llei Orgànica d’Estabilitat i Llei de

finançament, d’autonomia financera res. Per tant, tot el nostre

suport en aquest cas a l’actuació que ha dut a terme el Govern,

en aquest cas la presidenta i també la consellera d’Hisenda

davant del ministeri. No ens poden demanar més retallades.

Però sí que ja vaig tenir ocasió de dir-li a la consellera

d’Hisenda, a la seva compareixença la setmana passada, a la

Comissió d’Hisenda, on sí que es podia retallar. Les comunitats

autònomes tenen a l’Estat un fons, es diu..., dos fons, el Fons de

suficiència i el Fons de garantia, perquè totes puguin oferir uns

bons serveis públics. Però sembla que la comunitat autònoma

de les Illes Balears, que es troba per davall la mitjana en

inversió en educació i sanitat, aportam 780 milions d’euros a

aquest fons. El primer que podríem fer és retallar d’aquí. El

primer que hauríem de fer consellera és demanar a l’Estat que

ens expliqui com fa aquest càlcul? Com és que nosaltres no

tenim recursos abastament per ser a la mitjana en inversió en

serveis públics, però hem d’aportar 780 milions d’euros per a

les altres comunitats autònomes que es troben per damunt la

mitjana? Si el Sr. Montoro ens torna dir qualque cosa, si ens

torna dir que retallem, perquè per desgràcia el Sr. Montoro

pareix que l’han prorrogat en el càrrec un parell de mesos, i tal

vegada ens torna enviar qualque carta, si ens torna enviar

qualque carta, li podem contestar per carta: sí, podem retallar,

li podem contestar aquesta partida del Fons de suficiència i

garantia, la podem retenir tota de moment. Aquesta partida que

ens expliquin a veure com funciona i aquesta retallada seria

l’única que tendria el nostre suport.

Respecte de les propostes que ha fet la presidenta, donar-li

el nostre suport en treballar en un nou sistema de finançament,

i en la condonació del deute, aquestes propostes que ha

realitzat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES el Sr. Font té la paraula.



2074 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 36 / 3 de maig de 2016 

 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.

Presidenta del Govern, gràcies per la seva compareixença, i va

bé veure’ns aquí tranquilAlament, perquè últimament, seguint un

poc amb la pregunta d’avui matí, només veig que es barallen

pels diaris, maldament sigui a nivell diari, i crec que és bo que

parlem amb aqueixa tranquilAlitat.

El Pi vol dir una cosa: el Sr. Montoro és la prova més clara

que l’Estat no es creu l’Espanya de les autonomies, és la prova

més clara, és a dir, ells cerquen no complir, clar, i com que no

compleixen ens donen la culpa; a més ells actuen com una

centrifugadora, és a dir, ells es queden el 80% o el 82% del

dèficit possible, engreixen el deute de l’Estat, i a nosaltres, a les

comunitats autònomes, ens deixen molt poc. 

Aquest moment és un moment estratègic, creim nosaltres,

és un moment estratègic, governi qui governi. Patim una

injustícia econòmica estructural, les Illes Balears som

l’autonomia amb més pressió fiscal, la més alta d’Espanya, els

que més pagam. Ho deia la setmana passada la darrera memòria

elaborada pel Consell Econòmic i Social, que és la de 2010,

amb la qual cosa encara pujaria si la passàssim a l’any passat;

establia clarament que cada illenc paga 7.300 euros l’any,

7.300, i la mitja de l’Estat eren 5.800 euros; cada balear pateix

una pressió fiscal suplementària de 1.500 euros per any. Per

una població igual d’1.100.000 persones a un altre indret com

el nostre, 1.120.000 i 1.120.000, nosaltres pagam 1.650 milions

d’euros més cada any en pressió fiscal. Aquesta qüestió

demostra que no som iguals totes les persones de l’Estat

espanyol, ni ens tracten per igual a totes aqueixes persones.

Això hauria de bastar perquè tots estiguéssim d’acord a

demanar aquesta igualtat.

El gruix de la despesa social pública està en mans de les

comunitats autònomes, exactament un terç, i Balears és

l’autonomia que menys dedica a despesa pública; després n’hi

ha que diuen “gastau molt”; gastam molt, però som els que

menys dedicam, perquè lògicament som els que menys tenim;

en canvi som els que més pagam respecte de la mitja de

qualsevol altre. Aquestes qüestions, a part de defenses

ideològiques, tocarien ser el punt d’encontre per posar-los

vermells i que els espantàssim d’una vegada per totes, no amb

violència però sí amb molta contundència. Tota la resta que hi

fiquin això ja és si un ho vol més salat, o un poc més coent, o

ho vol més obscur, o ho vol més clar. Aquí ens hauríem

d’aturar.

La pobresa de la comunitat està relacionada amb les

balances fiscals; sí, quan parlam de pobresa està relacionada

amb les balances fiscals, no és una altra qüestió, com està

relacionada amb el sou que té una persona dins ca seva amb la

seva família, si no té doblers serà més pobre que aquell que en

té molts. L’Estat a nosaltres ens empobreix. El finançament

autonòmic i les inversions de l’Estat via pressuposts generals

de l’Estat ha estat per a nosaltres un sistema pervers, no ens han

donat el mateix. El futur a la península ibèrica es planteja que

tothom ja té corredors amb trens d’alta velocitat, per exemple,

és un exemple; potser els faig una reflexió que hauran de

pensar un poquet més, passat demà. D’aquí a 25 anys aquests

punyeters tenen les vies de comunicació del que seran els nous

sistemes de comunicació, perquè els recursos fòssils s’hauran

acabat i funcionarà per tren i tendrem la pila d’hidrogen, i ells

tenen ja colAlocades les seves xarxes com arribar i moure la

població. Nosaltres no. Han invertit els doblers, ells; nosaltres,

no. Han planificat ells, a nosaltres no ens han deixat perquè no

tenim recursos. 

Dic això perquè les balances fiscals en els millors casos

estan maquillades. No és nou allò que 3.000 milions d’euros

se’n van cada any per no tornar. Amb l’actual sistema de

finançament Balears mai no ha estat per damunt de la mitjana

de recursos disponibles, sempre ha estat infrafinançada, i això

ens ha duit a aquest deute de prop de 9.000 milions d’euros i a

la cua d’inversions, lògicament, no tenim doblers, en sanitat,

educació i benestar. Però no es tirin els trastos pel cap, ni uns

ni els altres. Si passam tres legislatures més i segueix igual i hi

ha canvis de governs serà exactament igual.

Què farà el Govern? Demana que li condonin el deute de

6.200 milions d’euros. Hi estam d’acord, és que hi estam

d’acord. Se n’han duit molts més. ¿Ens deixaran?, ¿és seriós?,

¿no és seriós?, no ho sé, ja, no ho sé, però vaja, almenys ho

hem de lluitar, almenys ho hem de lluitar.

I l’altra qüestió és el que ha dit de l’objectiu de dèficit, que

ara ens el passen del 0,3 al 0,7, i en aquest tema el Sr. Montoro

queda tan tranquil davant els seus socis europeus, però

realment ens han fet marejar la perdiu durant aquests darrers

dos mesos i no importava. Ens podrem endeutar en 112 milions

d’euros més dels que li deixaven, i un extra que ja sabem que

és insuficient per poder realment arribar. A mi m’agradaria que

complíssim aquest 0,7 però veig molt difícil complir amb el 0,7

del dèficit per a aquest any.

Vostè ens ha plantejat una sèrie de coses. Nosaltres també

li plantejam tres mesures, que són les següents: una mesura

valenta -ja sé que aquesta no els agradarà- però a Madrid -no

els madrilenys, eh?, Madrid, allà on els agrada tenir la capital,

no els madrilenys, Sr. Jarabo, que vostè ho és, de cap manera-

a Madrid no se n’assabenten, i si no feim alguna cosa singular

no se n’assabenten, no se n’assabenten; una mesura valenta, ja

els ho vaig dir i no els agradarà, era no aprovar els pressuposts.

No li deixaven marge, no aprovar-los. “¿No lo aprueba?”, no,

però és que ens llevau les coses i no tenim per pagar la llum,

per les ràtios que deia el Sr. Jarabo, pels 40.000 que no tenen

feina, per pagar la sanitat quan a un senyor l’operen a tal lloc

i cada any té 300 euros més per persona any. És a dir, potser se

n’assabentarien.

Una altra mesura valenta seria aconseguir anar a Madrid,

Sra. Presidenta, de la mà també del Partit Popular, de la mà del

Partit Popular, perquè en Montoro potser quan vegi la Sra.

Margalida Prohens dirà “aquesta també va seriosament”,

perquè o ens acostumam a anar en pinya -nosaltres podem

venir, i si no ens volen quedarem aquí, els donarem suport

igual, els donarem suport igual-, però com que vostès es

barallen, no es barallin, vagin junts, a part després de la sal, el

pebre bo o el color que els he contat jo al principi. Vagin per la

part substanciosa, que és que no paguem més que els altres.

I una tercera mesura valenta, que ja l’hem dita altres

vegades, és anar als jutjats, anar als jutjats, anar als jutjats;
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denunciïn que ens fan no-res, posem el crit al cel perquè no es

compleixen les lleis que resulta que en el cas de Balears una

llei orgànica de l’Estat com és l’Estatut d’Autonomia

s’incompleix. Anem als jutjats, anem-hi!, no perdem temps, i

ara que no sabem qui governarà dia 26 hi hauríem d’anar ara,

perquè governin vostès, o governin vostès, o governin vostès,

si aquí ens hem compromès tots hi podríem donar solució.

Bé, dit això vostè ens ha plantejat tres qüestions, que tenen

a veure amb una proposta d’aquest esperit que demanava, que

la defensa ha de ser un nou sistema de finançament, un REB, hi

estam d’acord. Vostè ens deia d’un document que es pugui fer

per negociar el Pla de finançament de l’Estat, nosaltres agafam

el guant, intentar trobar una persona, una dona o un home, per

part d’El Pi que pugui colAlaborar amb aqueix equip, sense cap

dubte, és a dir, jo crec que això és el camí per mirar d’arribar

a aquest acord. Que podem defensar aquesta condonació de

l’Estat del deute?, crec que hi ha material suficient per

demostrar que no hem estat tractats per igual. I sense cap dubte

reclamar les inversions estatutàries, sobretot perquè estan en

aquesta llei orgànica, a la disposició novena, és a dir, és que és

terrorífic, això. No ho han fet amb Catalunya, no ho han fet

amb València, no ho han fet amb Navarra..., bé, Navarra i el

País Basc van a la seva bolla. Aquí el que realment està en joc

és que Madrid, l’Estat, i aquí ja hi fic tots els partits que han

governat, l’Estat intenta vendre que l’estat de les autonomies és

un malbaratament, quan realment el malbaratament és l’Estat,

perquè si no fos un malbaratament l’Estat resultaria que ell no

hauria de menester dèficit, i com que el dèficit seu és cinc-

centes vegades el que ens deixa a nosaltres, qui és un mans

foradades és l’Estat. Però és que això ho entendrien qualsevol

economia empresarial o familiar, i el tema és aquí, no n’hi ha

més, no crec que tenguem més feines.

La comunitat autònoma sense nosaltres asseguts aquí, amb

la feina que s’ha fet aquests darrers 33 anys, funcionarà. No dic

que ens hagin de llevar, algú ho pensa. Ens hauríem de

concentrar tots perquè funcionassin les escoles, la salut i tot,

ens hauríem de concentrar tots que això hauria de ser la feina

real que hauríem de fer aquest any, perquè si no guanyar el

futur és impossible, és impossible, és impossible. Canviar el

model, és impossible; que la gent no pateixi per estar en una

llista d’espera durant un any, és impossible; perquè els joves

pensin que poden tenir feina aquí així com estan, és impossible.

Per tant, val més no ser-hi com a partit polític, eh!, i salvar

el futur d’aquesta terra, perquè els partits polítics formen part

de l’escrit, la identitat nostra és el que ha de perdurar i els

convit que deixem la sal i el pebre bo a un costat i es barallin

per la ràdio i la televisió i es centrin en el fons, perquè si no és

impossible que hi hagi futur en aquesta terra. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

el diputat Nel Martí té la paraula.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors

diputats. Deixi’m que comenci per l’anecdòtic i després em

centri en l’important.

Sra. Prohens, quan ha relacionat les forces del mal, i s’ha

referit a l’Estat centralista de Madrid, al Sr. Montoro, jo crec

que s’ha deixat el Sr. Matas, el Sr. Bauzá, tots aquells que no

van lluitar per un REB, un règim econòmic i fiscal per a les

Illes, per un nou finançament, per les inversions estatutàries,

que, possiblement, farien que avui, i que ahir també, però avui

sobretot no ens trobéssim en la situació que ens trobam i

haguem de parlar constantment de deute i de dèficit econòmic.

Un Partit Popular que no sé per què, no sé si té res a veure,

que ara està espantat, té terror de la transparència, no sé què té

a amargar, i que intenta executar i liquidar allò que no va ser

capaç de complir durant la passada legislatura, supòs perquè hi

havia una oposició forta i valenta que avui ha assolit el Govern

i fa feina en aquest sentit.

Sí, i Sra. Prohens, l’esquerra no significa més despesa, com

algú vol atribuir, l’esquerra no significa més despesa, significa,

açò sí, més benestar, més justícia, més igualtat, d’açò sí. 

Ara sí, Sra. Presidenta del Govern de les Illes Balears,

anem, anem per bon camí, queda molt de camí per recórrer, és

cert, és ben cert, i l’Estat central no només no ens ajuda en

aquest camí per recórrer sinó que ens posa traves perquè aquest

camí no es pugui executar, no es pugui dur a terme amb el

ritme que tots voldríem. 

Tenim dèficit, sí, lamentablement és així, ho és a disgust

d’aquest govern i de qualsevol govern assenyat i aquest govern,

com qualsevol govern assenyat, fa tot el possible per reduir el

deute, per reduir el dèficit. Cap govern assenyat no seria capaç

de gastar a boldros i fins i tot a robar quan més ingressos ha

tengut la comunitat autònoma; un govern assenyat en aquells

moments hagués invertit en tecnologia, en inversió, en educació

i no es va fer; cap govern assenyat no es gastaria i

comprometria un nou govern, doncs, 100.000 euros per una

bandera espanyola per a la Guàrdia Civil i poder fer un ¡viva

España!, si es vol més abanderat, però sí que hi ha governs

així. 

Tenim un poquet menys dèficit econòmic i en canvi tenim

un poc menys... dèficit, molt menys, perdó, amb menys dèficit

econòmic tenim molt menys dèficit democràtic, dèficit social,

dèficit en educació i en sanitat, perquè per a aquest govern, i

per al nostre grup també, els compromisos són insubornables,

sí, tal vegada tenir més professionals de la sanitat, de

l’educació, universalitzar la targeta sanitària, implementar una

renda bàsica, combatre la pobresa energètica, etc., sigui un poc

més car que no fer-ho, però aquest és el compromís polític amb

el qual ens vam presentar i els ciutadans ens van donar el seu

suport. 

Ho hem dit altres vegades, tenim dèficit no perquè gastem

malament, tenim dèficit perquè tenim una llosa, una hipoteca

massa feixuga, que es diu deute, i tenim dèficit perquè tenim

una llosa, una hipoteca massa feixuga que es diu espoli. Però,

a part d’aquestes dues lloses, aquest govern fa, com qualsevol

govern, també el Partit Popular, definir i reorientar les

polítiques d’ingressos i de despeses per fer front a la situació,

la diferència és que aquest govern ho fa des de l’esquerra, des

dels valors de l’esquerra. El Partit Popular va decidir, pujar o

implantar nous imposts, 9 imposts i 61 taxes, i aquest govern fa
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una reforma fiscal que afecti un reduït percentatge de la

població, les rendes més altes i les herències superiors als

900.000 euros. 

El Partit Popular callava quan es pujava l’IVA turístic,

perjudicant greument el sector i la pèrdua de competitivitat, i,

en canvi, aquest govern aposta per un impost que permetrà

conservar el nostre principal atractiu i actiu com a destí, que és

el territori, que és el paisatge.

El Partit Popular va implementar el copagament

farmacèutic, una taxa de 10 euros per tenir una targeta

sanitària, va optar per eliminar els òrgans de participació,

Consell de Joventut, Consell Econòmic i Social, i aquest

govern ho revertirà perquè creu que les prioritats han de ser

unes altres.

En definitiva, la política d’imposts i de retallades, i crec que

açò és una evidència, que va aplicar el Partit Popular, el

Govern Bauzá, no va millorar en absolut la situació econòmica

de la nostra comunitat autònoma, no va complir amb el dèficit

pràcticament cap any i ens van deixar amb un deute que

s’apropa als 9.000 milions d’euros. I en canvi, van agreujar

molt negativament el benestar dels ciutadans a un moment en

què molts ja es trobaven en el límit. 

Què reclamam des del nostre grup amb aquesta situació?

Canviar les relacions entre Estat-comunitat autònoma, i açò té

a veure amb el que ja els altres portaveus han exposat aquí, és

fonamental fer front a un nou sistema de finançament, al dèficit

d’inversions de l’Estat, a que ens donin allò que és nostre,

inversions estatutàries, i a un règim econòmic i fiscal o un REB

que resolgui allò que finalment ens va deixar, ens va deixar

durant aquests quatre anys el Partit Popular, que és un estudi

que ens deia que, efectivament, el cost per als ciutadans de les

Illes Balears és de 8.507 milions anuals i que açò resta

competitivitat a la nostra comunitat autònoma.

Què passa, idò, amb els imposts que paguen els ciutadans

de les Illes? També s’ha dit, anualment els illencs pagam en

tributs una mitjana de 5.049 euros per habitant, però 3.700

milions d’euros, segons l’estudi del Cercle Català de Negocis,

que parla de balances fiscals i no d’altres estudis que no són

balances fiscals, fet el 2015 ens diu que 3.700 milions d’euros

van i no retornen en serveis, en infraestructures, que no

retornen a aquesta comunitat. Açò és exactament el 14,20% del

producte interior brut. No fa falta, crec, recordar que l’ONU

considera que un territori és colònia a partir del 15% del seu

producte interior brut. Estam en el 14,20.

Açò vol dir que aquest mal finançament ens ofega, ens

ofega aquest espoli fiscal, que crec que és com, realment una

balança fiscal negativa reiterada i històrica, és com s’ha

d’anomenar, però, a més, ens ofega també el límit de dèficit

que sí, que ara s’ha flexibilitzat, però que tanmateix resulta i

forma part de la mateixa lògica, l’Estat fa les parts, l’Estat

reparteix, es queda el 3,92% del dèficit i les Illes Balears

l’1,51, que obliga a una situació realment insuportable per a

aquesta comunitat, significa que l’Estat no té perquè retallar en

armament, significa que l’Estat no té perquè retallar en AVE,

però ens demana a la nostra comunitat que retallem en

educació, en sanitat o en benestar. 

Sí, ara hem fet passes, hem fet passes que no havia fet el

Partit Popular durant aquests quatre anys, passes que no són la

nostra opció, l’accés al Fons de liquiditat, els 257 milions

d’euros; la flexibilització fins el 0,7%, sí, són passes, són

passes però que no formen part de l’horitzó, l’horitzó com hem

esmentat, passa per un nou finançament, per un règim especial

per compensar el dèficit històric d’inversions.

I en aquest sentit el Govern creiem que ha fet una proposta

valenta, com que el deute com deia, és una llosa; com que no

estam disposats a incomplir els nostres compromisos polítics

per reduir el deute i el dèficit i afectar el benestar dels

ciutadans; com que no es preveu a curt termini un nou sistema

de finançament, el qual compartesc totalment, amb el Sr. Font,

que ha de ser l’objectiu i l’obsessió d’aquest parlament, anem

idò a compensar el deute que les Illes Balears té amb l’Estat de

quasi 6.000 milions d’euros, amb el deute que l’Estat té amb les

Illes Balears. Compensem aquest mal finançament històric i

real, diari, per un deute que té l’Estat amb aquesta comunitat

autònoma.

I en aquest sentit el nostre grup dóna total suport a aquesta

iniciativa, com també a l’objectiu de fer feina des del Govern,

però també des d’aquesta cambra, des del legislatiu per trobar

la unanimitat possible, forta, per anar a Madrid i reclamar amb

una veu clara, allò que és nostre i que els ciutadans ens

demanen. No ens demanen més finançament, un ciutadà del

carrer no demana millor finançament, però sí que demana

millor sanitat, millor educació. I som nosaltres que aquesta

demanda l’hem de saber convertir amb allò que és realment

imprescindible, aquest nou finançament i que donam suport a

aquest Govern, perquè sigui la prioritat, és la prioritat, ho sigui

també d’aquesta cambra, del Parlament, perquè si no res d’allò

que d’aquí uns mesos negociarem en el pressupost del 2017

serà factible. És una necessitat i una necessitat que avui hem de

reivindicar. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay del Grup Parlamentari

Mixt.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

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

del Govern. Qualsevol que llegeixi els motius que justifiquen

la seva petició de compareixença i repari en la data en què

aquesta va ser presentada, estarà d’acord que a hores d’ara ha

perdut bona part del seu sentit, com a mínim el seu sentit

primer. En efecte, dia 8 d’abril, la data en qüestió, era l’endemà

del dia en què s’havia fet públic que el Ministeri d’Hisenda

havia decidit, i ho pos entre cometes, perquè així ho titulava un

diari local, “intervenir els comptes de Balears”, i era també

l’endemà del dia en què la consellera d’Hisenda d’aquest

Govern havia qualificat el fet com un atac a les comunitats

autònomes i havia expressat la voluntat de rebelAlar-se contra

les exigències del Govern de l’Estat.
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No diré jo que al Govern de Balears i als de les altres onze

comunitats autònomes afectades, no els assistissin raons, per

descomptat. Les formes usades pel Ministeri d’Hisenda i pel

seu màxim responsable, eren manifestament incorrectes i

inconvenients. És ver que amb això de les formes, Sra.

Presidenta, vostè tampoc no és cap bon exemple, però això és

un altre tema.

(Algunes rialles i remor de veus)

I sobretot el ministeri no era ningú a hores d’ara per donar

lliçons, havia consentit el desviament de l’objectiu de dèficit i,

cosa més greu, l’havia amagat a la Unió Europea, quan faltaven

dos mesos per a les darreres eleccions generals, i ja sabia que

no el podria complir. I en fi, encara que el dèficit

correspongués a les comunitats autònomes, ell era evidentment

corresponsable d’aquest incompliment. El que hauria estat

desitjable, idò, és que el ministeri i el Govern balear

s’haguessin assegut des del primer moment a una taula per

acordar tot el que haguessin hagut d’acordar, en cas d’haver-ho

fet, vostè no hauria demanat comparèixer aquí avui, amb tota

probabilitat i tot això també que ens hauríem estalviat.

A pesar de tot, i per sort nostra, el que no va passar aquell

8 d’abril ha acabat passant un poc més tard. Vostè ens ho ha

recordat, de mala manera certament, amb friccions i

enfrontaments que s’haurien pogut evitar, però ha acabant

passant. Per tant, som on hauríem volgut ser llavors, com a

mínim, avui mateix s’han d’ingressar crec, aquests 257 milions

compromesos, segons vaig poder llegir l’altre dia. 

Fins i tot vostè, Sra. Presidenta, ha reconegut que aquest

Govern no s’ha mogut i que per tant, són paraules seves “ha

guanyat”. Enhorabona, des d’aquest punt de vista, i li ho dic

ben sincerament, però ara això ens hauria de dur a rebaixar el

to i a pensar en solucions que facilitin sortir de la situació en

què en aquest moment ens trobam que és, no fa falta insistir-hi,

una situació delicada.

S’ha dit i repetit que tenim problemes de finançament, que

encara estam pendents de rebre bona part de les inversions

estatutàries, que el règim especial de Balears s’ha de

renegociar, tot això és vera i vostè a més ens ho acaba de

recordar amb tot detall a la seva intervenció d’avui. Però tot

això s’haurà de resoldre necessàriament amb negociacions

bilaterals entre el Govern d’aquí i el de l’Estat i també amb

negociacions multilaterals i conjuntes, com les que tenen lloc

en el Consell de Política Fiscal i Financera, no hi ha altra

manera d’enfocar-ho. I per descomptat, tot això haurà de passar

necessàriament per una reforma del sistema de finançament, en

això hi convenim també tots. En aquest sentit, de tota manera,

no pareix que l’interregne que ens trobam, amb un govern que

seguirà en funcions encara un parell de mesos, com a mínim, i

amb una situació de campanya electoral, sigui la millor

conjuntura per afrontar el problema i trobar-hi una solució. El

que no impedeix és clar, que participem nosaltres des de

Ciutadans, amb molt de gust, de les propostes que ens ha fet

abans. Una cosa no té res a veure evidentment amb l’altra.

Com no sembla tampoc que la manera d’afrontar una

hipotètica condonació de part del deute, vagi ben encaminada.

Plantejar-ho com un element de compensació del nostre

infrafinançament és objectivament parlant comprensible, és allò

de si no ens ho doneu per aquesta banda, no ens ho faceu tornar

com a mínim per l’altra, i això és ben comprensible. Però el

problema aquí una vegada més, és tenir present o no tenir

present aquesta globalitat de què li parlava fa un moment, o

sigui actuar com si això fos un pols entre una part i el tot, un

pols que es pogués aïllar de tota la resta de polses que

s’estableixen entre les altres parts i el tot, o bé, el contrari,

actuar com si l’única sortida possible fos, com a mínim en

aquest joc de forces, que es tenen en compte totes les parts, és

a dir, aquest conjunt. I acompanyar les mesures que se’n

prenguin, li record una vegada més, li ho vaig dir a l’anterior

compareixença seva, d’un Pla d’eficiència. Alguns dels partits

de l’oposició aquí presents, li reclamam des de fa temps que el

faci i, si el té, que el faci públic, encara que sigui a trossos.

L’altre dia, la consellera d’Hisenda ens va prometre en

comissió que el tendríem ben prest, a veure si és vera.

Tornant al deute, els partits que aspiram a governar

Espanya, i crec que és el seu cas també, presidenta, sabem..., el

cas del seu, no el seu cas personal, sinó el cas del seu partit,

sabem que no queda altre remei que tenir en compte el conjunt,

la totalitat, que de caixa només n’hi ha una i que l’important és

procurar que el que hi ha sigui ben repartit. Aquest és

l’objectiu, Sra. Presidenta, procurar que el que hi ha sigui ben

repartit i hi hauríem de tendir tots plegats si volem ser, a més de

reivindicatius, responsables. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Andreu Alcover del Grup Parlamentari

Socialista. 

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Voldria començar la meva intervenció comparant les dues

compareixences darreres de la presidenta. La primera ja ho ha

fet la mateixa presidenta, a instàncies del Partit Popular la

setmana passada, per parlar d’un tema interessant, però que

evidentment no era de candent actualitat, ni incidia sobre...,

això ja ho vàrem dir, efectivament, ni incidia sobre la

problemàtica dels ciutadans, que era la remodelació de govern,

i avui, una instància del Govern, de la mateixa presidenta, on

parlam de les retallades que ens exigia el Sr. Montoro. Ara

resulta, Sra. Prohens, que ha començat la campanya electoral,

però el problema -com ha dit el Sr. Pericay-, aquesta solAlicitud

de compareixença es va registrar dia 8 d’abril, quan molts de

nosaltres pensàvem -i m’hi incloc- que evidentment hi hauria

govern a l’Estat.

En la compareixença passada ja vaig mencionar el que ens

vàrem dir quan en la meva primera PNL vàrem proposar

incrementar el límit de dèficit, stultorum infinitum est numerus,

ara, avui parlam de retallades i voldria llegir... tot just fa una

setmana quina era la intervenció d’un diputat del Partit Popular,

que deia: “Quan deixarà d’enganar la gent, Sra. Consellera?,

vostès hauran de retallar vulguin o no vulguin perquè si no

haurem de deixar de pagar els proveïdors i si no també

augmentarà encara més l’endeutament. Diguin la veritat, no

enganin més la gent perquè Balears no vol un govern que

menteixi. M oltes gràcies”, després posa: “(Alguns
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aplaudiments)”, no va generar gaire entusiasme aquesta

intervenció, però era una pregunta referida a les retallades. És

fantàstic, una setmana després ja veiem que no hi ha retallades,

Sra. Consellera, a mi em varen dir beneit, en llatí, però em

varen dir beneit, i a vostè li han dit mentidera.

Escolti, jo no som ningú per donar lliçons, Déu me’n guard,

no vull donar cap lliçó, però sempre he cregut com a reflexió

que quan una mesura té sentit comú i beneficia la ciutadania, se

li ha de donar suport. De moment vostès ens insulten -de

moment vostès ens insulten- i les dues tenien sentit comú i

beneficiaven la ciutadania de les Illes Balears, i no ho dic jo,

eh?, no ho dic jo, ho diu, que acomplim i que fem bona gestió

pressupostària, no ho diu qui parla, que ho podria dir també, ho

diu l’AIReF i l’AIReF, els record que és el guru del Sr.

Montoro en tema econòmic, és una autoritat independent de

responsabilitat fiscal i econòmica. Per tant, ens l’haurem de

creure quan diu que la comunitat de les Balears va ser la que

millor comportament va tenir el segon semestre de l’any 2015.

I és cert que hi podia haver una inèrcia, la famosa inèrcia

que vostès tant invoquen, sí, però una inèrcia, quan un cotxe va

a setanta per hora i lleves el peu de l’accelerador la inèrcia el

du cap endavant, però el frena, el problema és que nosaltres

acceleram, el problema és que acceleram! Enguany hi ha

previst un increment...

(Remor de veus)

...del PIB del 3,5%, enfront del 3 que hi havia l’any passat.

Evidentment, crec que, Sra. Presidenta, s’ha demostrat que

les polítiques de fermesa davant Madrid són prou més eficients

i eficaces que les polítiques de genuflexió i de submissió davant

Madrid. Ja s’ha dit moltes vegades, però d’entrada amb la

fermesa demostrada s’han aconseguit 322 milions d’euros

d’inversions estatutàries, s’ha incrementat el límit de dèficit, els

257 milions del FLA i les no retallades de Montoro.

Anem a aconseguir ara aquesta condonació del deute, una

condonació del deute que, per cert, no m’ha quedat clar de la

intervenció de la Sra. Prohens si li donaven suport o no; que és

un benefici per a la comunitat és evident, és evident, no

s’hauria de discutir això, no s’hauria de discutir, però així com

l’altre dia en comissió vaig fer esment que, per favor, diguessin

si sí o si no i al final va semblar que deien que sí, avui m’ha

semblat entendre que no, m’ha semblat entendre que no li

volien donar suport, i seria una llàstima, crec que seria una

llàstima perquè seria molt positiu per a aquesta comunitat.

Sra. Presidenta, el que ha dit de les taxes de creixement van

decreixent, vostè ho ha anunciat a la seva compareixença,

evidentment no poden ser l’excusa de noves retallades i de

destralada a l’estat de benestar, per això evidentment ens

caldria un canvi de govern a Madrid, és evident, perquè, com

dèiem l’objectiu no pot ser només el creixement, ha de ser el

creixement just, ha d’arribar a tothom.

Li voldria dir que recollim, evidentment, les seves

propostes, ja a la compareixença de la consellera d’Hisenda de

l’altre dia en comissió ja li vàrem dir que crèiem que tocava al

Govern establir l’estratègia perquè aquests objectius, que són

clars que són beneficis objectius d’aquesta comunitat

autònoma, es puguin complir, que siguin realitat, també ho ha

dit el Sr. Font, jo crec que el que diguin, manin feines, manin

feines, tots i cadascun dels punts que vostè ha portat aquí crec

que són imprescindibles i són vitals per al futur d’aquesta

comunitat: el finançament autonòmic, el REB, redactar un nou

model de finançament, donar suport a la condonació del deute,

incrementar el límit de dèficit, reclamar conjuntament les

inversions estatutàries, tot això crec que són fites

importantíssimes per a aquesta comunitat i crec que

estratègicament estaria bé que aquest parlamentari anàs a la

una, en comú, davant Madrid dient: escolti, que aquí no hi ha

fissures, aquí tothom demana el mateix i tothom demana el que

és just per a aquesta comunitat i evidentment el que és

beneficiós per a aquesta comunitat. Evidentment, qualsevol

d’aquests punts serà absolutament beneficiós per a la nostra

comunitat.

I m’agradaria, Sra. Prohens, que a la seva segona

intervenció digués d’aquests punts que ha llançat el guant, a

veure si hi ha està d’acord o no, perquè a la seva intervenció

això no li havien escrit, ha de ser a la segona que li ho diguin.

L’estratègia està marcada, està marcada, ens han llançat el

guant, a mi em sembla correcta l’estratègia, que és fer front

comú i, a més, no només amb la gent del Parlament, amb els 59

diputats que formam aquest parlament, sinó també amb la

societat civil.

Sra. Prohens, anant a la seva intervenció avui li he de

reconèixer que la mà no em donava per escriure, n’ha dites

tantes que segurament no les hi contestaré totes, però vostè ha

dit que hem fet un increment massiu de les taxes; escolti, sap

que han baixat les taxes? Sap que la recaptació de les taxes al

pressupost ha baixat?

(Remor de veus)

No, no, no, ha baixat, la recaptació de taxes ha baixat, o

parli amb propietat o no menteixi, una de dues.

(Remor de veus)

Un increment d’imposts exagerat, al 2% de la ciutadania a

qui afecta tal vegada aquest percentatge el pot trobar exagerat,

li vull recordar que no afecta cap diputat d’aquí.

El sistema de finançament és dolent. Escolti, el que és

dolent és l’aplicació d’aquest sistema de finançament perquè,

d’entrada, aquest sistema de finançament ens posava a la

mitjana. Què és millorable? Sens dubte, sens dubte!...

(Remor de veus)

... Que és millorable? Sens dubte, però evidentment aquest

sistema de finançament ens posava a la mitjana, que era una

reivindicació llargament reivindicada, valgui el pleonasme.

Madrid, hauríem d’aprendre de la comunitat de Madrid,

perquè baixa les taxes universitàries un 18..., no, baixa les taxes

universitàries, escolti, Madrid, on fa molts d’anys que governa

el Partit Popular, venia d’unes taxes universitàries
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escandaloses, escandaloses!, és que només es podien baixar

perquè ja no es podien pujar més, quasi, quasi eren universitats

privades.

Baixa un 18% els alts càrrecs, escolti, els devia haver

nomenat el Partit Popular. 

El que ha baixat a Madrid, gràcies a Déu, és la corrupció,

el que no sé és si depèn del fet que ja no governa amb majoria

absoluta, aquesta mesura, aquesta crec que objectivament haurà

baixat, la resta ja no ho tenc tan clar.

Ha dit fins i tot que el ministre Montoro ha abordat

inversions per valor de 322 milions, Sra. Prohens, però si són

nostres!, hi ha una llei orgànica que ho diu. Està d’acord amb

reivindicar les inversions estatutàries? Aquestes en formen part.

El conveni de carreteres, també són nostres...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...no, mentides no, vostè ha dit que el Sr. Montoro ha

abordat inversions per 322 milions, però si són doblers nostres,

amb els nostres doblers devem poder fer el que volem, tenim

una llei que ens empara. No hem de complir la llei? L’haurem

de complir tots.

Resulta que el Sr. Montoro no ens ha demanat retallades,

només que controlem la despesa. Ho podem pintar de colorins,

Sra. Prohens, però el que ens havia demanat el Sr. Montoro

eren retallades, és que el Sr. Montoro no sap fer res més que

demanar retallades.

Respecte de les altres intervencions, Sr. Font, estic

totalment d’acord amb l’estratègia, hem de fer pinya; hem de

fer pinya, però aquí el partit clau per fer pinya davant Madrid

crec que és el Partit Popular i crec que és el moment perquè ara

no sabem si el senyor president... el següent president serà el

Sr. Rajoy, no ho sabem, no ho podem saber, per tant, ara és el

moment clau de fer pinya, reivindicar a qui sigui, al futur

govern, totes aquestes propostes que ha fet la presidenta.

I encara li donaré una dada per acabar: la despesa pública

d’Espanya és 5 punts inferior a la despesa pública europea.

Com vostè ha dit, i ho ha dit bé, la despesa pública de Mallorca

és la més baixa d’Espanya, els ajustos, la solució no passa per

les despeses, passa pels ingressos i als ingressos hi ha les cinc

propostes o sis que ha fet la presidenta. Aquí ens hi trobarà

darrere i donant suport a tot el que proposi. 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. Vull començar agraint a tots els

grups parlamentaris la seva intervenció i explicar una cosa que

és òbvia, però crec que el Sr. Pericay demanava més, no?, per

què he demanat aquesta compareixença.

Jo crec que va en la línia política que vàrem explicar a

principi del Govern, de transparència, de rendició de comptes,

crec que és absolutament necessari i a més crec que el tema a

tractar avui, de les finances que té aquesta comunitat autònoma,

i per tant com podem garantir els serveis públics als ciutadans

d’aquestes Illes, és un tema absolutament fonamental. Crec que,

després del que vostès han pogut llegir pels mitjans de

comunicació i han vist, crec que era necessari que jo pogués

retre comptes, en primera persona, de les diferents reunions, de

les diferents negociacions i al final de les diferents propostes

que avui he volgut explicar a aquesta cambra, perquè crec,

sincerament, que aquesta comunitat autònoma, que és petita,

que està mal finançada, que té problemes històrics, que ha

tengut retallades duríssimes durant aquests darrers anys,

necessita fer un plantejament d’unitat per defensar junts allò

que és just per als ciutadans d’aquestes Illes.

Em permetran una reflexió molt breu, però com que tots al

final hem quedat intoxicats pels mandats europeus estratègics

i tothom ha caigut en aquesta situació, avui hem tornat parlar

duran t  to tes  aquestes  intervencions d ’ind icadors

macroeconòmics que se’ns ha fet creure que, obligatòriament,

han d’estar dins uns marges molt concrets perquè les coses

funcionin millor per als ciutadans. I jo voldria començar fent

aquesta reflexió que ja vaig fer a una anterior compareixença,

a Estats Units, que tothom diu que ha sortit bé de la crisi, que

crea llocs de treball, que els crea amb qualitat, que ho fa

raonablement bé, es troben amb un dèficit d’un 4%, i ho troben

raonable. Ho dic perquè de vegades tots acabam caient en una

situació que hem de recordar que aquest pla d’estabilitat

pressupostària ens ve imposat per la Unió Europea, per una

majoria conservadora de la Unió Europea, i aquí a Espanya ens

ha passat ens ha passat el que ens ha passat durant aquesta

legislatura, i el Govern d’Espanya ha actuat i ha imposat els

seus criteris a les diferents comunitats autònomes i als

ajuntaments, els quals no vull oblidar i he volgut citar en

aquesta compareixença d’avui, perquè crec que val la pena

recordar que a aquests, amb el sostre de despesa, se’ls ha

obligat a un dèficit zero i que molts ajuntaments es troben en

una situació absolutament kafkiana, que és tenir doblers als

bancs i ciutadans que cada dia els demanen per menjar, per a

una residència. I el poder polític no pot actuar, perquè el Sr.

Montoro ha decidit que els ajuntaments no tenguin autonomia

política, i crec que això també és greu i necessita d’alguna

reflexió.

Intentaré, per establir el discurs de la rèplica, contestar les

qüestions que crec que són bàsiques i que toquen el gruix

d’aquesta compareixença, el dèficit, el deute, el sistema de

finançament autonòmic i el règim especial per a les Illes

Balears.

El dèficit. Els ho deia al principi, és un indicador

macroeconòmic que ha esdevingut sacrosant i que ha

esdevingut que uns límits s’han d’acomplir sí o sí, valguin les

raons que valguin i contra els ciutadans, si n’és el cas. Jo crec

que en això nosaltres, com a govern, hem estat molt clars, i amb

la majoria parlamentària que ens dóna suport, i jo no sé si ho he

de demanar una vegada més, però crec que toca, jo he entès la

proposta del Sr. Pericay, i li agraesc el seu suport a treballar

junts per fer possible aquesta qüestió; la del Sr. Font,

exactament l’he entesa igual; la de la Sra. Prohens, no he entès
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exactament si amb la proposta que nosaltres hem fet és

demanar al Govern d’Espanya, ho dic per anar proposta a

proposta, i així a veure si aclarim entre tots el que vàrem dir:

aquest parlament ha de servir realment per ajuntar esforços, per

servir millor els ciutadans, la proposta és demanar al Govern

d’Espanya que el 2017, 2018 i 2019 flexibilitzi el dèficit per a

les comunitats autònomes, aquesta és la proposta que hem fet.

Per això he explicat que anàrem al Consell de política fiscal

i financera i, a diferència del que feien vostès, nosaltres hi hem

anat, hem votat en contra i hem explicat per què, i el per què és

molt evident: si les comunitats autònomes tenim dos terços de

la despesa pública d’Espanya i entre els dos terços de la

despesa pública hi ha educació, sanitat i serveis socials, és just

que quan es reparteix el dèficit se’ns doni el 20%? Nosaltres

creiem que no, ho hem cregut sempre, jo sempre he defensat el

mateix en aquest parlament, tant si he estat a l’oposició, com

ara que som al Govern. Vostès, quan governaven, varen

defensar que sí, que era just que el 20% només fos a les

comunitats autònomes, i de fet varen anar a Madrid i varen

votar a favor d’aquest plantejament del dèficit. Vull saber si ser

a l’oposició els ha fet raonar que això és una insensatesa

absoluta i si ara donaran suport o no a aquesta proposta que fa

el Govern, que fan tots els grups parlamentaris, pel que he

pogut entendre, d’un no clar a aquesta distribució del dèficit

vertical que ens imposa el Govern d’Espanya i que, sens dubte,

té problemes després per poder fer un pressupost que doni

resposta als serveis i a les necessitats de tots els ciutadans i

ciutadanes. Per tant, crec que és molt bo que clarifiquem quina

posició podem mantenir conjuntament i si aquesta és possible

que la mantenguem o no des d’una unanimitat política en el

Parlament de les Illes Balears. Per tant, la nostra proposta és

molt clara i és molt evident, crec que ho he explicat amb les

xifres com són, crec que aquesta situació és absolutament

injusta.

Segona part, deute públic. Certament, i a veure si ho

explicam bé, aquesta comunitat autònoma té un deute públic

molt elevat, molt elevat, i nosaltres hem heretat tot el que hem

heretat, de totes les legislatures polítiques i, per tant, jo,

sincerament, avui no venc ni a fer un discurs electoral ni

electoralista, ni venc a intentar entrar en batalles entre els

diferents grups parlamentaris, avui venc com a presidenta de les

Illes Balears, preocupada per una situació financera que té

aquesta comunitat autònoma, venc a intentar cercar

complicitats per veure si és possible que aparquem les batalles

partidàries i facem feina per als interessos dels ciutadans

d’aquestes Illes. Per tant, el deute públic que hem heretat,

l’hem heretat de totes les legislatures i és discutible quin deute

públic és raonable i quin deute públic no és raonable, les xifres

és discutible. Però sobretot és discutible per què t’endeutes, i

aquest crec que també és un debat que seriosament hem de fer

en aquestes illes.

I per tant, no és comparable, i em permetran que això ho

digui, endeutar-te per fer un Palma Arena que no ens serveix

per a res del que havia estat previst i que ens costa 5.800.000

euros cada any als ciutadans d’aquestes Illes, que pagam i que

pagarem molts anys, a endeutar-te per fer centres de salut, per

fer escoles que es troben en ple rendiment i en ple

funcionament i que donen serveis als ciutadans. No és

comparable endeutar-te per fer un metro que no estava

planificat enlloc, que se’ns va inundar i que, desgraciadament,

té massa poc passatgers, perquè no estava ben concebut, que

ens costa més de 22 milions d’euros anuals als ciutadans

d’aquestes Illes. No és el mateix endeutar-te per fer unes

autopistes d’Eivissa, que no entrarem en per què i com es varen

fer, però que ens continuen costant més de 20 milions d’euros

anuals als ciutadans d’aquestes Illes. Però aquest deute l’hem

heretat i és el deute de l’època fantàstica del Sr. Matas, a qui

vostès ja no volen anomenar, però que és una realitat en

aquesta comunitat autònoma.

I anem més prop, si els interessa anar més prop, el deute de

l’any 2015 que nosaltres hem heretat quan hem començat a

governar aquestes Illes és d’un total de... era d’un total de

8.817 milions d’euros; a tancament del 2015, l’hem deixat en

8.744 milions d’euros. Jo, Sra. Prohens, no sé si no m’explic

bé, l’hem disminuït 73 milions d’euros. Si vostè em diu: en el

que ha de fer feina és en reduir deute. Bé, idò, l’hem reduït 73

milions d’euros. Aquest és el deute total, deute financer, més

empreses públiques, més deute comercial, aquesta és la realitat,

són xifres penjades, jo no explic res que sigui cap secret.

Volen anar només al deute financer a l’any 2015, i a veure

si tots entram en raó? El deute del 2015 ha augmentat només un

0,25%, deute financer. D’aquest augment del deute del 2015,

primer i segon trimestre, on que jo sàpiga nosaltres no

governàvem, governava el Partit Popular, el deute va

augmentar en 483 milions d’euros, 483. El segon, 46, jo crec

que hi ha una diferència abismal de contenció de deute que hem

fet durant el nostre primer semestre de l’any, i aquesta és una

realitat.

(Alguns aplaudiments)

Bé, vostès volen continuar en aquesta línia i jo crec que és

important que aclarim quin deute públic té aquesta comunitat

autònoma i com ho podem fer.

I ara vaig a explicar això del FLA, per veure si estam

d’acord o no estam d’acord. A veure, nosaltres tenim aquest

deute públic, 8.700 i busques de milions d’euros, és un deute

molt elevat, és un deute molt elevat, crec que tothom ho entén.

Nosaltres, perquè el Govern d’Espanya, vostè diu: és voluntari

accedir al FLA; vostè em pot explicar com és possible, amb

aquest deute tan elevat trobar crèdit financer a fora? No és

possible, perquè un deute...

(Se sent una veu de fons inintelAligible i remor de veus)

... però qui ha augmentat el deute?

(Remor de veus)

Noooo, a veure, hi tornarem, hi tornarem, hi tornarem,

perquè no hi ha manera. No hi ha més sord que aquell que no

vol entendre. 8.817, quan nosaltres vàrem entrar, 8.817. Ara,

8.744, a curt, a llarg termini i a tots els terminis, Sr. Camps, el

total del deute públic, el total del deute públic.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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Per tant, hem baixat 73 milions d’euros. D’acord, tenim

aquest deute, de Matas, dels governs de pacte de progrés, del

govern de Cañellas, de tots els governs, tenim un deute, del Sr.

Bauzá, qui el va pujar a mils i mils de milions d’euros, sense

fer res, però és igual, tenim aquest deute.

(Petita cridòria i remor de veus)

Tornem-hi, torna-hi. Un deute que tenim i l’hem de finançar

i per poder el deute el Govern d’Espanya et diu: t’has d’apuntar

al FLA.

(Remor de veus)

És igual, si vostè és el cap de les finances del PP ja estam

salvats, ja no sé on hem d’anar,...

(Alguns aplaudiments i rialles de la intervinent)

... a mi ja no m’estranya res del que li passa al Partit

Popular, després de sentir tot això. Però bé, a veure, això, el

FLA, que és una oportunitat que dóna el Govern d’Espanya, de

dir com podem finançar el deute, inicialment va servir per

pagar els proveïdors, i nosaltres en aquesta cambra

parlamentària, essent jo a l’oposició, vaig dir: ha servit per

poder pagar els proveïdors; però allargar tant aquest mecanisme

ha estat un llast per a totes les comunitats autònomes i aquesta

és una realitat que diu tothom, fins i tot on hi ha un Partit

Popular una mica més sensat que governa alguna comunitat

autònoma d’Espanya. I hauríem de veure per què això llasta,

per què l’Estat ens dóna un crèdit que ens fa tornar i no ens

dóna el sistema de finançament que ens pertoca, és tan senzill

com això, és tan senzill com això.

Què diem nosaltres? Si tanmateix tenim un deute, que

arribarà al 2016, de 6.000 milions d’euros que devem a l’Estat,

nosaltres demanam la condonació del deute, perquè no té sentit

que se’ns facin pagar interessos per tornar un deute entre

administracions públiques. Crec que és senzill d’entendre, crec

que és senzill d’entendre i crec que seria una mesura que

alleugeria els comptes públics d’aquesta comunitat autònoma.

El que no entenc és si vostès hi estan d’acord o no hi estan

d’acord que se’ns condoni el deute públic, i crec que seria

important que també ho qualificassin.

I segona qüestió, em sembla que és molt fort poder dir que

el FLA, mecanisme que hauria de ser per donar liquiditat a les

comunitats autònomes, es pugui entendre com a un element de

xantatge polític, que és el que ha succeït. Si nosaltres estam

inscrits al FLA, al fons de liquiditat, si nosaltres acomplim un

pressupost aprovat democràticament en aquesta cambra

parlamentària, si nosaltres hem presentat el pla d’ajust com

toca, amb les mesures que ens ha dit el Ministeri d’Hisenda i

després se’ns envia una carta i se’ns diu que si no fem no sé

què, no sé què no, retalls, i després ho explicaré, ens aturen el

fons de liquiditat i ens deixen, durant tres mesos, sense pagar-

nos els 257 milions d’euros. I nosaltres hem hagut dels doblers

nostres el deute que ens havia de pagar l’Estat via FLA, no sé

si m’he explicat bé. Però s’ha utilitzat el FLA per fer un

xantatge polític a les comunitats autònomes, absolutament

inaudit i que crec que hauria de tenir la rebelAlió de tothom, i no

només dels que governen o dels que ens donen suport al

Govern.

Tercer punt, sistema de finançament autonòmic. Això també

és una gran sorpresa, és una gran sorpresa que ara resulti que

del sistema de finançament autonòmic tenim la culpa nosaltres,

que acabam d’arribar. No, anem a recordar, perquè la història

en aquesta Illes, la història no l’hem d’oblidar mai...

(Remor de veus)

..., no, no l’hem d’oblidar mai, i n’hem d’aprendre de la

història i n’hem d’aprendre dels errors, tots, tots quants som,

perquè tots n’hem comesos a qualque moment, sense cap dubte,

i segur que en cometrem, sense cap dubte. Ara bé, l’únic

president -ho escoltin bé-, l’únic, de tota la història democràtica

d’aquesta comunitat autònoma que no va aconseguir que es

milloràs el finançament autonòmic va ser el Sr. José Ramón

Bauzá, amb el suport seu, Sra. Prohens...

(Alguns aplaudiments)

..., amb el seu suport, no amb el meu ni amb el nostre,

nosaltres no hi vàrem donar suport mai a això. I veníem d’una

legislatura on -jo ho vull reivindicar una vegada més, perquè és

cert-, s’havia aconseguit una millora del sistema de finançament

autonòmic, i no sé qui ho recordava avui de matí, vàrem passar

de 21 punts per sota de la mitjana a trobar-nos a la mitjana de

finançament autonòmic. És un sistema de finançament

autonòmic perfecte? No. S’ha de canviar? Sí, sempre ho hem

dit. Ara bé, anem a recordar la història, aquest sistema de

finançament autonòmic tenia una caducitat el 2013, som el

2016, i durant aquests anys s’ha aplicat d’una forma molt poc

transparent, per dir-ho fi, molt poc transparent i molt en contra

de territoris com el nostre, que ha crescut en població i que, a

més, ha crescut en dinamització econòmica i ens ha perjudicat,

és clar que sí. I nosaltres continuarem reivindicant una millora

del sistema de finançament autonòmic, no una millora, un nou

sistema de finançament autonòmic, que és el que hauria d’haver

passat l’any 2013.

Ara bé, no és comparable que diguem època Francesc

Antich i Govern Zapatero a Espanya, que hi va haver millores,

que hi va haver inversions estatutàries que varen arribar; època

Aznar, vull dir, Bauzá-Rajoy, que ha estat absolutament la

pitjor època en finançament d’aquesta comunitat autònoma, i

això crec que també és una realitat.

Anem a oblidar-ho. Vostès estan disposats a donar una altra

passa endavant? Estan disposats a dir: bé, idò, anem a treballar

conjuntament per aconseguir aquest sistema de finançament

autonòmic, que inclogui l’ordinalitat i que inclogui aquells

paràmetres que poden ajudar aquesta comunitat autònoma?

Crec que és important que ho expliquem i que ho diguem.

I la darrera pota: règim especial per a les Illes Balears. Crec

que ho explicava, igual que el sistema de finançament

autonòmic, l’Estatut d’Autonomia, que és llei orgànica, llei

orgànica, per tant, d’obligat compliment pel Govern d’Espanya

i per a nosaltres, i a mi em sorprèn molt que vostès diguin, i el

Sr. Montoro d’una forma especial, habitualment, la Llei

d’estabilitat pressupostària és llei, i l’Estatut d’Autonomia de
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Balears? Els voldria reivindicatius amb això, que també sigui

llei d’obligat compliment. Per què només hem d’acomplir el

que interessa a alguns en contra dels ciutadans d’aquestes Illes?

Crec que és absolutament injust.

L’Estatut deia que en set anys hi hauria d’haver un nou

règim especial, no hi ha estat, 2013. És responsabilitat nostra?

No. És responsabilitat seva? Prou. Podem canviar d’opinió i

podem ajudar que hi hagi un nou règim especial? Nosaltres, i

jo he vengut aquí, a estendre la mà, a estendre la mà i a fer

feina junts. Jo no entenc algunes intervencions, però jo he

vengut amb aquesta intenció. I em deien: i per què hem de fer

via, no sé si era l’apreciació del Sr. Pericay, jo crec que és

important que no ..., en positiu la deia, és important que no

aturem la màquina, perquè hem aconseguit, a diferència del que

passava, que a finals del mes de maig hi hagi una altra reunió

de règim especial amb el Ministeri d’Hisenda. És veritat que

ara es troben en funcions, és veritat que són funcionaris, però

nosaltres no som responsables del desgavell que viu Espanya

i, per tant, nosaltres haurem de continuar batallant la situació...

(Remor de veus)

Jo som presidenta d’aquestes Illes, som presidenta

d’aquestes Illes i responc davant tots els ciutadans d’aquestes

Illes, davant els que m’han votat i els que no m’han votat, i

m’és igual qui governi Espanya, la meva posició sempre serà la

mateixa, i per tant jo continuaré treballant perquè hi hagi aquest

nou règim especial. I a més, a finals del mes de maig me’n vull

anar a Madrid amb una proposta, el més consensuada possible.

(Alguns aplaudiments)

Si vostès, la passada legislatura, haguessin tengut la meitat

de la valentia que ha tengut aquest govern durant aquests nou

mesos, no ens trobaríem en la situació que ens trobam. Si

alguna vegada haguessin anat a Madrid a dir amb això no estam

d’acord, no ens trobaríem en la situació que ens trobam. Si

alguna vegada el Sr. Bauzá, en lloc d’imposar, des de la seva

prepotència, se n’hagués anat a Madrid a intentar el que

castigava als ciutadans dir-ho als seus mandataris a Madrid, no

ens trobaríem en aquesta situació. L’únic a qui vaig sentir una

vegada en aquesta cambra en un debat parlamentari va ser el

Sr. Marí Bosó, que va reconèixer, efectivament, que el sistema

de finançament autonòmic pactat pel Sr. Francesc Antich havia

millorat molt els comptes públics d’aquesta comunitat

autònoma. Jo els recoman que comencin a admetre les coses

que passen en aquestes illes i anirem tots millor. Crec que és

hora que ens posem clars i que vegem que hi ha coses que han

millorat i algunes que han empitjorat i que siguem capaços

d’assumir-ho.

Vaig acabant. Vostès m’han tornat a explicar, o a retreure,

el perquè no hem explicat el pla d’ajust. Jo el tornaré a

explicar, però és que és una cosa prou evident, i els puc tornar

a explicar la història si no l’he explicada bé, segur, jo, perquè

vostès l’hauran entesa perfectament. Durant aquests nou mesos

nosaltres hem tengut una línia de continuïtat de negociació i de

reivindicació amb el Ministeri d’Hisenda, les dues coses, hem

fet; hem aconseguit qüestions importants per a aquesta

comunitat autònoma, com he explicat: els 322 milions d’euros

d’inversions estatutàries que hem pogut desbloquejar, és que no

són noves inversions estatutàries, no sé si algú no ho ha entès

bé, això, és que són les que vostès quan governaven, els passats

quatre anys, no varen fer, i els doblers, una part important,

havien arribat i quan nosaltres hem entrat ens demanaven que

els tornàssim amb interessos bancaris. No, clar no, clar no, clar

que havíem de tornar amb interessos bancaris uns deute que no

és just, perquè l’Estatut ens empara que aquests doblers havien

d’arribar i s’havien d’invertir. Qui té la culpa que durant quatre

anys no es fessin les inversions, no s’executassin?

(Remor de veus)

Qui?, qui? És que jo arriba un moment que no els puc

entendre. Qui té la culpa?, qui governava, perquè nosaltres des

de l’oposició no podíem executar les inversions. Per tant hem

aconseguit aturar...

(Continua la remor de veus)

...aquesta bolla.

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

...però això no són les noves inversions estatutàries que jo els

propòs que hem de reivindicar, és diferent la xifra econòmica

que demanam per a la nostra comunitat autònoma. Per tant

aquesta crec que és una altra qüestió molt clara.

I qui ha aconseguit o... desbloquejar els 240 milions d’euros

de carreteres? Jo puc..., vostès aquí havien dit moltes vegades

que teníem els milions, els varen pressupostar, no sé si ho he de

recordar però ho tornaré a recordar: el 2015, part de l’1,5% de

dèficit que hem tancat hi ha un forat enorme, fosc, com moltes

carreteres d’aquesta comunitat autònoma, de 90 milions d’euros

que s’havien pressupostat d’ingressos i que mai no varen

arribar perquè no hi havia cap conveni signat amb el Govern

d’Espanya, i per tant qui desbloqueja això som nosaltres, però

l’herència que ens han deixat no és en absolut agradable,

perquè no hi ha hagut cap mena de reivindicació, cap mena de

conveni firmat, i això que eren del mateix partit polític, i

nosaltres hem aconseguit això. És suficient? No. Estam

contents? Moderadament satisfets per aconseguir coses però

ens falta moltíssim camí per treballar, que és el camí que jo els

deman que facem junts.

Per tant en quina línia hem fet el Pla d’ajust? El Pla d’ajust

l’hem fet en la línia del pressupost 2016. I què vàrem explicar

al Sr. Montoro?, una cosa que diu l’AIReF, i jo recoman,

perquè és autoritat independent econòmica, que es llegeixin els

informes de l’AIReF, i l’AIReF diu que la comunitat autònoma

de les Illes Balears està complint amb rigor econòmic, i està

complint, i que tenim molta consideració de poder complir el

pressupost que nosaltres hem explicat l’any 2016, i això és el

que vàrem posar damunt la taula al Sr. Montoro. Nosaltres hem

fet un pressupost ajustat, un pressupost que hem fet inicialment

del 0,3% de dèficit, que és el que ens va imposar el Govern

d’Espanya, l’AIReF diu que anam per bon sentit econòmic.
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En el Pla d’ajust què hem incorporat?, mesures d’eficiència

en l’administració pública, Sr. Pericay, que ens ho ha demanat

un parell de vegades, i és el que hem incorporat. A l'ib-salut,

per exemple, hem incorporat els contractes de gestió

hospitalària perquè els tornam fer i que estalvien a

l’administració; qui els va deixar de fer?, el Sr. Bauzá;

nosaltres els tornam fer. Hem posat les compres centralitzades.

En temes d’educació, per exemple, el Pla de concerts educatius

que ens està suposant algun estalvi, i millores en el sector

instrumental. Però, i és important dir-ho, en el Pla d’ajust hem

incorporat els 80 milions d’euros que hem negociat, perquè els

hem negociat, i perquè ara tenim una comissió mixta de

finançament que diu que l’Estat ens deu 240 milions i que

n’han d’arribar 80 el 2016. No té més secrets, però té el secret

d’haver plantat cara, d’haver batallat una negociació política i

d’haver tret algun rendiment, cosa que alguns es varen negar a

fer durant els quatre anys de legislatura.

I jo acab per fer una reflexió: el que ens estam jugant són

els recursos d’aquesta comunitat autònoma, és molt important;

també ens estam jugant com entenem que ha de funcionar

Espanya, i nosaltres som dels que pensam que no és possible

que des de la imposició, des de la manca de respecte a les

comunitats autònomes, des de manca de respecte als governs

autonòmics elegits democràticament, és com s’actuï per part del

Govern d’Espanya, i en aquesta línia seguirem treballant.

Les propostes que feia el Sr. Jaume Font d’El Pi, per

contestar a qüestions concretes que se m’han... ens han

plantejat. Nosaltres, amb la no-aprovació del pressupost -ja ho

sap, ja li ho vàrem explicar-, no hi estam d’acord, de cap

manera no volíem prorrogar un pressupost com el que havia fet

el Sr. Bauzá, que no ens pareixia just per als ciutadans. Quant

a la situació d’anar als jutjats, nosaltres és una via que mai no

hem descartat del tot, perquè evidentment sempre tendrem..., de

fet, amb inversions estatutàries, durant aquests nou mesos no sé

quantes vegades a Consell de Govern hem hagut d’anar als

tribunals ja contra el Govern d’Espanya; per tant és una via que

estam duent a terme, feim negociació però reivindicam

políticament i judicialment en aquelles qüestions que creim que

podem argumentar des de la comunitat autònoma. D’anar junts

a Madrid, jo som la primera i estaré encantada que vostè també

ens acompanyi en aquesta fuita junts per intentar reconduir la

situació i trobar els millors escenaris per als ciutadans

d’aquestes illes. 

I crec que és important una qüestió que he manifestat, que

és reforçar les aliances amb altres comunitats autònomes,

perquè és veritat, i això governi qui governi a Madrid passa i és

així, que som una comunitat petita i que a vegades se’ns entén

malament; és una qüestió que passa habitualment i que vostè

coneix perfectament. Per tant crec que és bo per a aquestes illes

anar amb aliances estratègiques en temes de finançament

autonòmic amb altres comunitats. Nosaltres trobam que amb

qui tenim més similituds pels problemes del sistema de

finançament actual és amb Catalunya i amb el País Valencià;

per això hem fet una primera reunió de treball amb el País

Valencià i ara la farem amb el govern català, com he pogut

anunciar.

Per tant, i acab per això, perquè, Sra. Prohens, vostè ha

volgut aprofitar la intervenció d’avui per dir que nosaltres

venim a parlar aquí contra Montoro i contra el Govern

d’Espanya perquè estam intentant amagar una mala gestió

política durant aquests deu mesos; passam d’un extrem a l’altre,

tant em diu que som una superba, que em pens que tot ho feim

bé i que tot el dia posam en glòria tota la gestió que fa el

Govern, com que intent amagar una gestió que crec mal feta.

No, ni una cosa ni l’altra, Sra. Prohens; duim deu mesos de

govern, aquesta batalla del sistema de finançament i de les

finances públiques amb el Govern d’Espanya crec que no té

punt de comparació amb el que va passar a la passada

legislatura, que ens va situar en la situació en què estam, i

estam complint, sí, unes polítiques concretes que sabem que

són necessàries per als ciutadans de les Illes Balears. Ho he

explicat abans: nosaltres tenim un compromís de govern de

quatre anys, signat en els acords pel canvi, signat entre les

forces polítiques que formen part del Govern i amb Podem Illes

Balears, que té com a argument més important el retorn de drets

als ciutadans i a les ciutadanes d’aquestes illes, sobretot a

aquells que ho han passat malament, i en aquesta línia hem estat

treballant, i tenim les escoles en una situació millor, i no tenim

TIL, i no tenim Llei de símbols, i tenim més professors, i estam

intentant disminuir les ràtios. I queda molt per fer, queda molt

per fer. I tenim ja la sanitat universal, i no pagam per la targeta

sanitària, els centres de salut estan oberts els capvespres, i

posam més professionals sanitaris per baixar les llistes

d’espera. I queda molt per fer, queda molt per fer. 

Tenim una situació crec que important: hem posat 20

milions d’euros, amb la magror econòmica que tenim, per una

renda social que ja es pot començar a solAlicitar; tenim 300

persones més que reben ajuda econòmica per dependència,

reprendrem la construcció dels centres de dia, tenim un fons

d’emergència social a les escoles; i queda per fer, queda molt

per fer. Farem un plantejament de millora d’infraestructures

educatives, de millores sanitàries, i queda molt per fer, queda

molt per fer. Hem estat valents i hem fet una política

econòmica, que per això, i acab amb això, és molt injust que

se’ns hagi castigat o que se’ns hagi intentat castigar amb la

mateixa mesura que a totes les altres comunitats autònomes. 

Aquest parlament, que és sobirà amb el que varen elegir els

ciutadans dia 24 de maig, va aprovar un pressupost per a l’any

2016, amb unes partides concretes que van lligades a unes

despeses concretes. La presumpció del Sr. Montoro d’obligar

a fer indisponibilitat de crèdit, com ell ho vol dir, i vostè diu

avui i repeteix i per això ho dic, per veure si ens queden clars

els conceptes, no és fer retallades. Si jo tenc un pressupost

aprovat democràticament, per una cambra elegida dia 24 de

maig, en contraposició amb un que està en funcions i segons

quines decisions no les pot prendre, crec que això

democràticament també ho hauríem de tenir clar. Nosaltres

tenim un pressupost, que la partida pressupostària diu, tal, tants

de milions han d’anar per a atenció primària i a mi em fan

posar indisponibilitat de crèdit d’aquella partida, jo he de llevar

serveis als ciutadans d’aquestes illes. És així de clar, són retalls,

ho vulguin vendre com ho vulguin vendre. 

I on es pot retallar una comunitat autònoma quan ens parlen

de centenars i centenars de milions d’euros? Només hi ha tres

borses i ho saben bé: educació, sanitat i serveis socials, que és

el que ideològicament han intentat vostès sempre. I per tant, tot

s’explica tan fàcil com això. I per això és molt injust que el Sr.
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Montoro ens hagi amenaçat. És molt injust que haguem arribat

a aquesta situació, i crec que és de justícia reconèixer que hi ha

comunitats autònomes de diferent color polític que s’han

plantat, que li han dit prou i que li hem dit: no estam disposats

a seguir amb aquesta forma de fer política, ni amb aquestes

polítiques de retalls als drets dels ciutadans i ciutadanes.

La meva mà queda estesa, crec que és important que facem

feina conjuntament. Crec que independentment del que passi al

Govern d’Espanya, tenim una obligació envers els ciutadans

d’aquestes illes i l’obligació que tenim és aconseguir els

recursos que facin viable els serveis públics que són necessaris

per als ciutadans de les illes, de Mallorca, de Menorca,

d’Eivissa i de Formentera. Jo els torn convidar a tots vostès que

ho facem possible, hem posat propostes damunt la taula que

crec que són assumibles, que crec que són realistes, que crec

que mereixen del treball conjunt de totes les formacions

polítiques, però no només de nosaltres, sinó d’agents

econòmics, socials i acadèmics, que necessitam ajuntar per

junts poder defensar aquestes millores per a les Illes Balears. 

Aquesta és la nostra predisposició com a govern i els torn

convidar que s’hi sumin. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens del Grup

Parlamentari Popular.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, “los

compromisos están para cumplirlos, más en este momento en

que la economía en el marco de la zona euro es todavía bien

frágil. Todos debemos cumplir con nuestra responsabilidad,

con nuestras responsabilidades institucionales respectivas”.

Sr. Rajoy? Sr. Montoro? No, Sr. Rodríguez Zapatero.

“Zapatero exige a las autonomías que sean más estrictas con

el recorte de gastos”. El gran inquisidor, segons paraules de la

Sra. Camargo, Torquemada-Montoro? No, Rodríguez Zapatero.

“Exige que las comunidades se aprieten más el cinturón, sean

más estrictas en la aplicación de las políticas de ahorro y

contención del gasto y estabilidad presupuestaria”. 

Sra. Armengol, acomplir la llei és una obligació de tots i ara

li ha tocat al Sr. Montoro recordar-li, però si hagués estat un

govern socialista també ho hagués fet, com li demostr que ja ho

varen fer en el seu moment. I per ser justs amb la història, per

a no oblidar aquella història que diu vostè que no s’ha

d’oblidar, vostè avui hauria d’haver pujat a aquesta tribuna i el

primer que hauria d’haver dit és que va ser el seu partit el que

va proposar la modificació de l’article 135 de la Constitució,

per haver de complir amb els principis d’estabilitat

pressupostària. Això Sra. Armengol, per ser justa amb aquesta

història.

(Alguns aplaudiments)

Ha començat bé, però ha acabat fent el que millor se li

dóna, que és fer d’oposició a l’oposició. I això és greu i això ja

li ho he dit a la meva primera intervenció perquè posa en risc

moltes coses, aquest pols, aquesta actitud de hooligan més que

de presidenta del Govern, no sé què persegueix Sra.

Armengol,...

(Remor de veus)

... no sé si el seu exemple és Grècia, recorden aquell pols

que va fer Grècia contra la Unió Europea i que ha acabat amb

una retallada del 35% de les jubilacions. Aquest no és el nostre

model, Sra. Armengol.

I després té un altre problema per pujar a aquesta tribuna i

donar lliçons i és la seva credibilitat. La seva credibilitat quant

a gestió pressupostària està molt tocada, almanco ho hauria

d’admetre; ho hauria d’admetre, després de conèixer el darrer

informe de la Sindicatura de Comptes, que és la constatació de

la gran mentida de les inversions estatutàries en aquesta

comunitat, fa cinc anys que diu i repeteix, repeteix com un disc

rallat, una gran mentida que la Sindicatura de Comptes li ha dit

que això no és cert, que vostè ha enganat, que vostè ha jugat a

fer filibusterisme polític amb les inversions estatutàries.

Després, la seva credibilitat també queda tocada quan diu que

vostè ha reduït el dèficit. Tothom pot entendre que mentre hi

hagi dèficit, hi ha deute, per tant, vostè no ha reduït el deute

d’aquesta comunitat autònoma, és impossible. Mentre hi hagi

dèficit no es redueix el deute i fins i tot el Partit Socialista això

ho hauria d’entendre.

La seva credibilitat queda tocada quan critica la

indisponibilitat de partides i quan sabem que vostè havia de

comunicar al Sr. Montoro quines partides declararia

indisponibles, per carta i vostè diu que ha arribat a un acord

verbal per no gastar els 80 milions de carreteres. La seva

credibilitat queda tocada perquè vostè mateixa ha declarat ja,

o ha bloquejat ja en el mes de febrer, en aquesta comunitat

autònoma partides pressupostàries. Això sí depèn del color

polític del conseller que sigui, n’ha bloquejades més, o no n’ha

bloquejades manco.

És el que fan sempre, és la perversió del llenguatge. Els

parlen..., quan l’esquerra parla d’"austericidi", no és més que

una mostra per justificar qualsevol mesura de despesa,

perpetuar el dèficit i acabar amb la racionalització del sector

públic. I és curiós que vostè hagi vengut aquí avui i hagi parlat

de números, de percentatges, fins i tot de l’Orient Mitjà, i el

que ha fet el Partit Popular és avui parlar dels efectes de les

seves polítiques, de la seva minsa política sobre les persones

d’aquesta comunitat autònoma. I aquestes retallades que

vostè..., els posarà el nom que vulgui, perquè d’això en saben

molt més que nosaltres, li he de reconèixer, però d’aquestes

retallades que vostè ja sí aplica a aquesta comunitat, i se

n’hauria de recordar de quin és el resultat d’aquestes polítiques:

40.000 persones més a l’atur varen enviar vostès el darrer pic

que van governar. I aquí ja es frenen les inversions privades,

Sra. Armengol, aquí ja ha caigut un 60% la inversió en obra

pública en aquesta comunitat.

Però li contestaré molt ràpidament el que ens ha proposat,

perquè tampoc no tenc més temps, li torn repetir, negociar un

nou sistema de finançament? Sí, aquí hi ha el Partit Popular, li

puc dir per activa i li puc dir per passiva; proposar nom per a



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 36 / 3 de maig de 2016 2085

 

aquest comitè d’experts, sí, aquí hi trobarà també el Partit

Popular. Però tenim un problema i és que aquestes propostes

que vostè ha fet avui, totes aquestes propostes que, al final el

que ens demana és ajuda al nostre grup parlamentari per

reclamar més doblers per a les Illes Balears, i nosaltres hi estam

d’acord, no són suficients, Sra. Armengol. Podem parlar de

totes aquestes propostes que ha posat damunt aquesta taula, si

vostè està disposada a parlar, també, de control de la despesa,

d’incentius a la contractació, de contenció del dèficit, d’un nou

REB que contempli també mesures fiscals i mesures

incentivadores per a l’activitat econòmica i empresarial

d’aquesta comunitat autònoma, i baixada de la pressió fiscal.

Nosaltres volem venir amb vostè a Madrid i volem demanar

al Govern de Madrid allò que ens correspon i volem ser

reivindicatius i li ho hem dit per activa i per passiva, però està

vostè disposada a agafar el guant que li llança avui el Partit

Popular? Està vostè disposada a parlar també de baixar els

imposts als ciutadans d’aquesta comunitat autònoma? Si és així,

en podem parlar i l’acompanyarem on calgui. Però ara és la

seva responsabilitat gestionar i un dels principis bàsics...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Prohens ha d’anar acabant per favor.

... d’aquesta gestió hauria de ser gestionar amb els recursos

que té. Necessita més recursos? Nosaltres també ho

consideram. Però reconsideri aquestes cinc propostes que li

posa el Partit Popular damunt la taula i, si és així, en podem

parlar. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Alberto Jarabo del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sra. Presidenta, gràcies. Em demanen brevetat també per

aquí. Per anar per ordre de les diferents qüestions, quant al

dèficit, hem insistit que el creixement del dèficit no és qüestió

d’un augment de la despesa pública, sinó de la baixada dels

ingressos de l’Estat, resultat de la recessió i de l’elevada falta

d’ocupació. Vostès van baixar els impostos, o van dir que

baixaven els impostos, quan realment els estaven pujant. I va

ser una darrera baixada la que va provocar la falta d’ingressos

per part de l’Estat, de la que ara culpa les diferents comunitats

autònomes. 

Nosaltres pensam que contra -ho deia el Sr. Alcover- contra

aquesta genuflexió que vosaltres vau tenir davant l’Estat és

necessària la fermesa que té aquest govern, al qual nosaltres

acompanyarem sempre en la defensa dels beneficis per a

aquesta comunitat, i avalam completament, ja ho hem dit abans,

la seva postura davant del Consell de Política Fiscal i

Financera, com no pot ser d’una altra manera, i donam total

suport als intents que es puguin fer per reduir i flexibilitzar el

dèficit en els diferents anys fins al 2019.

Quant al deute, nosaltres el que pensam és que no hi ha

partit més insubmís, rebel, antisistema que el Partit Popular,

han estat vostès els que han incomplert la disposició novena del

nostre estatut. Per tant nosaltres defensam el nostre estatut i

defensam la legalitat; això sí, lògicament, com que vostès no

han participat a intentar reduir ni aquest deute amb l’Estat i, tot

el contrari, el que han fet és aquesta genuflexió que dèiem

abans, el que reclamam és que nosaltres pensam que no devem

i que per tant no hem de pagar. Consideram que aquesta

condonació del deute és totalment necessària perquè no han

arribat aquestes inversions des de fa més de tres anys.

Per altra banda, quant al REB, també ho hem comentat

abans: sí que és necessari aquest nou sistema de finançament de

les comunitats autònomes; és totalment necessari, lògicament,

que hi hagi una participació de les (...) comunitats, que hi hagi

diàleg entre Catalunya, entre València, que consideram que és

necessari que puguin entendre millor la nostra situació, s’haurà

de parlar també amb la resta de comunitats autònomes, i hem

d’intentar que no hi hagi una guerra entre totes les comunitats

i s’ha d’evitar aplanant un poc aquest camí prèviament, perquè

sabem que totes les comunitats reclamen aquest nou sistema de

finançament. Lògicament hem d’arribar a un acord i hem de

facilitar que hi hagi un diàleg previ perquè es pugui entendre la

nostra situació, que com vostè ha dit, Sra. Presidenta, és

complicat fer entendre la nostra capacitat limitada de pressió

davant el Govern per qüestions de població, etc., però allí

estarem amb vostè per anar a Madrid i defensar aquesta terra,

igual que ho farem en la defensa d’un nou règim especial. Som

les úniques illes que no tenen un règim especial en el

Mediterrani i consideram que també s’ha de defensar aquesta

posició.

Sí que li hem de retreure una qüestió, i és, bé, la defensa

que vostè insisteix a fer que hem aprovat un pressupost concret

amb partides concretes. Hem de recordar que no hi havia una

partida concreta per a la facultat de medicina. Hi vàrem insistir

en el seu moment, hi hem insistit després, i sembla que ara

sorgeixen doblers que ens preocupa molt que puguin provocar

aquestes retallades, que ho hem demanat abans, durant la

primera part d’aquest ple. Consideram que si arriben nous

doblers evidentment s’han d’emprar pel que s’han d’emprar i

no per despeses que consideram que podrien ser innecessàries.

Ens agradaria molt que es pogués aclarir d’una manera plena

d’on sorgiran aquests doblers. Vostè ho ha explicat abans, no

hi haurà retallades; esperem que amb la millora del finançament

es pugui, si s’ha de fer qualque despesa d’aquí és d’on

lògicament s’haurien d’agafar els doblers, i en el que sí insistim

(...) és que s’ha de complir el compromís -vostè hi ha fet

referència- el compromís que tenim amb l’Assemblea de

Docents i entre nosaltres i el Govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Reus, del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca.
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EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Breument des d’aquí. No és complir la

llei, que deia la Sra. Prohens, és l’aplicació que es fa d’una llei

orgànica determinada. Sí que és vera que aquesta llei orgànica

ve d’una modificació de la Constitució que es va fer entre el

Partit Socialista i el Partit Popular, però aqueixa llei orgànica,

aqueixa llei orgànica, la d’estabilitat pressupostària, diu que

aquest dèficit es repartirà entre les diferents administracions, i

és l’aplicació que es fa des del ministeri d’aqueixa llei la que

crea aquest problema, la que reparteix injustament aquest

dèficit. Estaria bé que l’Estat ens perseguís, a les comunitats

autònomes, quan l’Estat tengui un 1,5% de dèficit; quan l’Estat

tengui un 1,5% de dèficit com té aqueixa comunitat autònoma

que vengui a reclamar, que vengui a demanar aquí, però

mentrestant que calli, mentre l’Estat tengui més d’un 3% de

dèficit que no ens vengui aquí a dir que tenim massa dèficit.

"Austericidi", per posar-li un exemple gràfic, "austericidi"

és el que ha passat a Galícia amb l’hepatitis C. 

En resum, dels temes que s’han plantejat: condonació de

deute, d’acord, té tot el nostre suport, no rescabalarem tot el

que ha perdut aqueixa comunitat històricament però és un bon

principi. El nou sistema de finançament, també té el nostre

suport i volem participar d’aquest grup de feina. La via judicial

que plantejava el Sr. Font estam totalment d’acord; hem de

recordar que l’Estatut també és llei orgànica, que la

Constitució, que diu que les comunitats autònomes han de tenir

autonomia financera, també és llei orgànica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font, del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

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

crec que no és tant el que ens separa, que hem de cercar, sinó

tot allò que ens ajunta; no sé com ho he d’explicar, no sé com

ho he de fer, però és el que ens ajunta. És a dir, ens separen

moltes coses, el que ens separa, la sal, el pebre bo, el

colorant..., els ho he explicat abans. Són uns mals alumnes, uns

mals alumnes, una part, perquè el problema és que ens jugam

el futur, ens jugam el futur. El model no pot ser simètric, no ho

pot ser, no ho pot ser; com pot ser simètric el dèficit públic

d’una comunitat autònoma que està ofegada respecte de les

altres?, com pot ser simètric?, ha de ser asimètric, perquè ve

aquí el Sr. De Guindos i amb tota la seva barra, i ve aquí el Sr.

Montoro, i amb tota la seva barra diuen -fa un any i mig, eh?-

“está mal financiada, Baleares, es injusto lo que le pasa”. Són

paraules textuals, però resulta que et recepten el mateix que als

altres que ells saben que estan més ben finançats que nosaltres.

Amb la qual cosa jo demà al matí aniria al jutjat, demà al

matí aniria al jutjat. Clar, ho han de saber, que anam

seriosament. És vera el que ha explicat la presidenta de les

aliances, perquè, clar, ells estan acostumats que els deim

“ahora vengo”, no és ver?, o ya te diré cosas, que ho he traduït,

està molt mal fet, i s’ho han cregut, que nosaltres som diferents,

gent rara, i que vivim molt bé i que tots som rics, que aquí no

hem de suar. I s’ha acabat aquest bròquil, s’ha acabat. Aquest

país no ha volgut triomfar amb l’Espanya de les autonomies

perquè partits no han volgut: o anam cap a un estat federal, no

de tall americà sinó de tall alemany, de tall alemany, en què els

ciutadans de Balears, els que hem nascut aquí i els que volen

viure aquí, entrem amb unes condicions, unes regles del joc

iguals, iguals, perquè aquí hi ha gent que juga a parxís, i un tira

la bota i diu “un 5", i n’hi ha uns altres que juguen a parxís i

diuen “peón 4 rey”; jugam a parxís, no jugam a escacs; aquí

jugam a parxís i n’hi ha que juguem a escacs, o n’hi ha que

juguen a escacs i a nosaltres ens fan jugar a parxís. Juguem al

mateix, no es barallin, Sra. Prohens, trobi el punt d’encontre,

trobi el punt d’encontre. Amb la qual cosa la despesa..., vull

dir, allò que ens flexibilitzin el dèficit, sí, i allò adient seria

defensar asimètric.

L’altra qüestió, el deute públic a condonar, sense cap dubte,

és que no hi veig altra solució per poder sortir, guanyar el futur

i tenir un plantejament que pugui anar en aquest moment

estratègic de cara a un model d’aquí a l’any 35, on de qualque

manera, ara que s’estan acabant les explotacions a mansalva de

minerals fòssils, que el canvi climàtic ja no tenim temps de

desaccelerar-lo, que és aquí, o ens situam en un nou tipus

d’infraestructura i ho feim amb doblers d’un nou sistema de

finançament o amb REB, o aquí no hi viurà ningú l’any 35 o

l’any 40. Això és així. Una altra cosa és que ens preocupem de

què hem de sopar anit o dinar demà, i l’altra de què viuran els

que seran aquí, i avui és un moment històric, perquè no sabem

qui governarà a Madrid, i si tothom defensàs el mateix, governi

qui governi li traurem la tallada nostra, nostra, per guanyar el

futur.

Estam tots dient que hem de mirar d’apostar per un nou

model productiu: innovació, recerca, robòtica, renovació de la

indústria tradicional, turisme sostenible..., però no hi ha

doblers, i en canvi els suam. És a dir, és el moment de

dissenyar la capacitat que tenen de comunicació els éssers

humans que viuen en aquesta terra, d’adaptació a un model que

va a una velocitat increïble i amb els doblers que tenim no

tenim ni doblers per deduir la ràtio d’alumnes a una aula. Ho

dic perquè crec que el moment és súper oportú perquè anem

junts de la mà.

Hi ha una darrera qüestió que els volia plantejar, que és que

no tan sols hem d’aconseguir que s’assabenti l’Estat del

finançament i del règim especial, sinó que també cada any -i

aquí els catalans han tret molta tallada i els bascos, jo ho he

comprovat amb els meus ulls durant sis anys-, que cada any les

inversions de l’Estat mai no ens deixin per sota, les que van als

pressuposts generals de l’Estat. Una persona de Balears en deu

anys ha rebut un mitjana de 1.800 euros per persona, ha rebut

en inversió de l’Estat, fora del REB, fora del sistema de

finançament. Un senyor de la mitjana de l’Estat ha rebut 4.023

euros. Si un ho mira és tan senzill que a nosaltres ens han fet

una inversió de 1.980 milions d’euros en deu anys i a qualsevol

indret de l’Estat de mitjana li han fet una inversió de 4.425

milions d’euros, per una població igual d’1.100.000. Això és

injust, per no dir una altra cosa. És injust, sense comptar que si

agafam Castella-La Manxa, amb el que ha rebut enguany,



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 36 / 3 de maig de 2016 2087

 

Castella-La Manxa en tres anys rep el que nosaltres en deu

anys. Lògicament ells tenen quasi quasi fibra òptica per tot...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, hauria d’anar acabant, per favor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... -acab, acab, acab-, ... tenen xarxes d’AVE per tot i estan

preparats per guanyar el futur, els importen molt poc las islas

adyacentes.

Moltes gràcies, i no afluixi, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Nel Martí, del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No intervindré, Sra. Presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

No vol fer ús de la paraula?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay, del Grup Parlamentari

Mixt, Ciudadanos.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, gràcies, presidenta. Intervindré des d’aquí i seré molt

breu. Aprofitant que avui és el Dia Internacional de la llibertat

de premsa, Sra. Presidenta, m’ha donat amb tot això del Pla

d’eficiència els titulars, però m’agradaria també poder llegir el

text, eh? Per tant, si no li sap greu esper que no es torbi molt a

tenir-los.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Andreu Alcover, del Grup Parlamentari

Socialista.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. No

m’ha quedat clar, la presidenta ha fet un relat de com estava el

dèficit i com havia evolucionat el dèficit i el deute, no m’ha

quedat clar si vostès estaven contents o no, no m’ha quedat

clar, no m’ha quedat clar, no m’ha quedat gens clar.

Li han dit que no té credibilitat, idò, no la creguin, però

hauran de creure l’AIReF, aquesta autoritat independent que va

dir que en el darrer semestre la nostra comunitat va tenir el

millor comportament i que acaba de dir que en el primer

trimestre Balears lidera el creixement del PIB espanyol, estam

contents o no estam contents? I això s’ha fet amb 400

professors més a les aules, amb una renda bàsica, amb els PAC

oberts els horabaixes, etc., estan contents o no estan contents?

Tan senzill com això. 

Que hem de controlar la despesa, si li han dit, tothom vol

controlar la despesa, no volem fer Palma Arena, no volem fer

autopistes d’Eivissa, no volem fer Son Espases, no volem fer

tot això, això és control de despesa. El que volem és la renda

bàsica i voler invertir més en educació i en sanitat, que també

és inversió.

Ja li he dit abans, avui la presidenta ha vengut aquí a fer una

proposta, que a mi em sembla estratègicament intelAligent per

al futur d’aquesta comunitat, i vostè li ha dit hooligan, la

tercera vegada, a mi em varen dir beneït, a la Consellera

d’Hisenda li varen dir mentidera i ara li diuen hooligan a la

presidenta. Això va així, això va així. 

(Remor de veus)

I ja li dic, com a reflexió, jo crec que com a estratègia quan

una proposta té sentit comú i va en benefici de la ciutadania,

almanco li haurien de donar suport, no insultar-nos, no insultar-

nos, quan una proposició va en sentit de benefici de la

ciutadania. No record quina és.

(Remor de veus)

Que les propostes no són suficients, vostè ha dit que estava

d’acord amb... bé, seguiré fent una altra reflexió, jo crec que no

estic per donar lliçons, ja ho he dit abans, faig una reflexió,

però entenc que estratègicament també és un error vincular el

suport al finançament a un, entre cometes, li diré a un xantatge.

És a dir, no, nosaltres donarem suport al finançament sempre i

quan vostè controli la despesa, controli el dèficit, bé... si de tot

se’n pot...

(Remor de veus)

... de tot se’n pot parlar, però aquí l’important és... no, és

que supòs que primer serà millorar el finançament, perquè si es

millora el finançament evidentment podrem fer incentivar la

contractació, que per cert, les polítiques actives d’ocupació les

hem recuperades, perquè vostès les varen suprimir, les varen

suprimir, control de despesa, control de despesa. No és control

de despesa, és endevinar la despesa que s’ha de fer i no fer

Palma Arena, és això, és exactament això.

Evidentment, si s’aprova el REB hi haurà... el REB

suposarà una baixada d’imposts, clar que suposarà un

decreixement fiscal per als ciutadans d’aquesta comunitat, és

una lògica, vaja, és una lògica aclaparadora, el REB ha de

suposar això. És a dir, no s’ha de condicionar el suport a un

REB que hi hagi una baixada d’impost, perquè el mateix REB

suposarà una baixada d’imposts.
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I finalment, deixi’m dir-li, a vostè el subconscient l’ha

traïda i, si no, miri l’acta d’aquest dia, vostè ha dit: “presidenta,

si vostè necessita més recursos...”, no és la presidenta que ha de

menester més recursos, la presidenta deu tenir... en deu tenir

prou amb el que té, i no sé que té, no és la presidenta, és

aquesta comunitat i aquests ciutadans de les nostres illes que

han de menester els recursos, és una diferència substancial,

substancial...

(Alguns aplaudiments)

... i vostè... no, a vostè l’ha traïda, almanco perquè vegi que

l’escolt, l’ha traïda el subconscient.

(Remor de veus i se sent una veu de fons inintelAligible)

Perdoni, jo no he estat qui ha dit que la presidenta ha de

menester més recursos, no se m’ocorreria en la meva vida. El

nivell de portaveu és dir, Sra. Presidenta, vostè ha de menester

més recursos? És que no els ha de menester ella, no és ella que

els ha de menester, són els ciutadans d’aquesta comunitat. Si no

ho veu, si no ho veu!

Jo, com dèiem abans, crec que és l’hora, és l’hora

estratègicament de definir les polítiques que ens han de dur

com a conseqüència obtenir els objectius que s’han marcat i són

aquests cinc que proposava la presidenta. A Madrid no se sap

qui governarà, vostès legítimament tenen ganes de tornar a

governar, per tant, crec que és útil per a tots, per a tots, i

evidentment per a aquesta comunitat i per als ciutadans donar

suport a les cinc mesures que ha proposat la presidenta.

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. Per acabar aquesta compareixença

i aquest debat que intentaré que acabi de forma profitosa i que,

per tant, puguem acordar algunes qüestions que pens que poden

ser assumides per la majoria d’aquest parlament o per

unanimitat del Parlament de les Illes Balears, i em permetran

que contesti primer les qüestions més concretes que s’han

plantejat per part de diferents grups parlamentaris.

Quant al Sr. Jarabo que plantejava dubtes concrets, jo vull

tornar a repetir, ho he fet avui en la pregunta parlamentària, ho

direm les vegades que sigui necessari, la facultat de medicina

no suposarà retalls en educació ni en sanitat. És veritat que

haurem de fer, si tenim el suport al final de l’ANECA i de la

conferència que ha d’atorgar les places per al curs escolar

2016-2017, si comencen suposa una partida pressupostària de

288.000 euros, que surten de Secretaria General de Salut, per

tant, no d’ib-salut, ni de cap dret ciutadà que es dóna des de

Salut, crec que ha de quedar clar i en acta parlamentària, i de

les inversions que s’han fet, com vostès saben, a l’hospital de

Son Espases i que suposen un poc més de 300.000 euros. Això

és a partir de 2016. L’any que ve en els pressuposts de 2017,

que tendrem temps de discutir-los àmpliament, evidentment, ja

anirà al pressupost per a la Universitat de les Illes Balears que

amb aquesta evidència haurà d’augmentar.

El compromís amb l’Assemblea de Docents, que vostè

també plantejava d’una forma clara, nosaltres, i avui la

consellera Cladera ho ha tornat contestar claríssimament, que

volem complir els compromisos com ho fem amb els acords

que tenim amb vostès i que és públic i notori que es van

complint totes les polítiques pactades i també el que es pactà

respecte de les millores de finançament, poder donar una part

important a Educació quan hi hagi millores de finançament.

Perquè tots estam, i crec que és important que avui ho tornem

a replantejar, estam parlant d’una millora de dèficit que el Sr.

Montoro o el Sr. De Guindos, un dels dos, encara han de

negociar amb la Unió Europea. Avui mateix la Comissió

Europea els ha dit que donen poca credibilitat al Pla econòmic

i d’estabilitat que ha presentat el Govern d’Espanya i que, entre

ells, inclou aquesta flexibilització del dèficit que se’ns ha

compromès.

Per tant, com que ja sabem com se les juguen no sabem com

acabarà això, però de moment aquesta és la posició: quan hi

hagi la millora de finançament i sigui contrastable, evidentment

complirem els nostres compromisos i els plantejarem

clarament, a vostès, la situació, com la tenim i millores que hem

pogut aconseguir.

El Sr. Pericay em demanava sobre la qüestió del pla d’ajusts

i a més, perquè abans se m’ha oblidat en la intervenció i crec

que és important que se sàpiga, en tot aquest plantejament que

no és ni per telèfon, ni de paraula, no, no, és amb documents,

amb negociació política, que no hi ha cap problema que les

tenguin, però se’ns ha demanat un pla econòmic financer que

hem de presentar a 15 de maig i que per tant, també hi

treballam des de la Conselleria d’Hisenda, crec que és bo que

ho sàpiga tot el Parlament i que va en la mateixa línia que he

explicat avui, no hi haurà cap novetat ni una, sinó que va en la

línia que he explicat avui, per tant, de no retallades, de no

indisponibilitat pressupostària i de seguir el mateix

plantejament que vàrem fer al pressupost per a l’any 2016.

Quant als plantejaments que ha fet la Sra. Prohens,

qüestions concretes que ha plantejat..., que crec que val la pena

també que afinem, diu: “el Sr. Montoro no volia fer retallades

a les comunitats autònomes perquè... la indisponibilitat

pressupostària vostès ja l’exerceixen”, no, una cosa és el

control de l’execució d’un pressupost, que és el que s’està fent

des de la conselleria d’Hisenda i per tant, del que vostè parlava

dels bloquejos..., això és el control pressupostari que s’ha fet

sempre en aquesta comunitat autònoma, perquè no es disparin

els comptes a finals d’any i per controlar, com vostè em

demana que complim el dèficit, per tant, controlar l’execució

pressupostària, i una altra cosa diferent és que el Govern

d’Espanya, en funcions, te digui: has de fer una aprovació de

Consell de Govern de dir que tants de milions d’euros no els

gastaràs durant el 2016. A això li hem dit que no, i creiem que

és injust, i no té res a veure una cosa amb l’altra, perquè això

sí que entendrà que implica retallades, perquè el que et diuen

és: compromet que aquestes partides pressupostàries el 2016 no

les gastaràs. Això és el que volia i pretenia fer el Sr. Montoro
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del seu partit polític. Jo m’alegr que vostè no estigui d’acord

amb ell, però això és el que pretenien fer.

Quant a..., vostè, en fi, la seva forma de ser i amb la seva

naturalesa ens ha tornat desqualificar, al Govern, als grups

parlamentaris que li donen suport, jo no entraré en aquest

nivell, no m’interessa i crec que no és el nivell que es mereixen

els ciutadans d’aquestes illes. Ara, que aquest govern actua

amb rigor econòmic, li ho explicava bé el Sr. Alcover, i no ho

diem nosaltres només, que també ho diem perquè és vera, però

no només ho diem nosaltres, ens ho ha dit l’AIReF i ens ho ha

dit el ministre Montoro, que ho sàpiga, que ens ho ha dit

clarament a la consellera Cladera i a mi, que els problemes no

són Balears, que entenen que hem fet un esforç enorme al

pressupost del 2016 i que entenen que no estam en les mateixes

condicions que les altres comunitats autònomes, per això

encara ens hem sublevat més, perquè ells saben perfectament

el que hem fet.

I què hem fet per aconseguir poder negociar els 80 milions,

per aconseguir que no se’ns obligui a indisponibilitat de crèdit,

per aconseguir que no se’ns obligui a retallades? Nosaltres hem

fet un pressupost creïble i ho ha dit l’AIReF, així com a altres

comunitats autònomes no els ha passat això, a nosaltres sí, entre

altres per què? Perquè hem assumit la corresponsabilitat fiscal

i sí, hem augmentat imposts, alguns de forma progressiva a les

rendes més elevades, hem posat un impost nou, sí, l’impost de

turisme sostenible que garanteix més ingressos i això l’AIReF

diu que és creïble i que, per tant, podem assumir el pressupost

amb la despesa pública que hem posat, i són ells que ho han dit

i allò altre ho diuen els números.

I jo, Sra. Prohens, ho podem discutir fins a la sacietat, el

que vostè vulgui, ara, jo els recoman a tots vostès, per no

esgotar més els 59 diputats d’aquesta cambra, que vagin a la

pàgina web del Ministeri d’Hisenda i vagin a la del Govern,

trobaran les xifres del deute públic, segons el Banc d’Espanya

el deute públic agregat de les empreses públiques, això a la

pàgina web del Ministeri d’Hisenda i a la del Govern també

trobaran les xifres del deute comercial, sumin les tres columnes,

tant fàcil com això, 2015, i trobaran que quan nosaltres vàrem

entrar el deute era de 8.817 i ara el deute és de 8.744, 73

milions d’euros menys que quan vàrem entrar, i ja està, i no ho

discutirem més, però nosaltres hem fet una contenció del deute

públic que vostès no varen fer, sinó que varen fer tot el

contrari, supòs que perquè venien eleccions autonòmiques i es

preparaven per a aquesta derrota electoral sonada que

tengueren dia 24 de maig.

Una altra qüestió que crec que és important que sàpiga, Sra.

Prohens, abans de contestar a les seves propostes, l’article 135

de la Constitució Espanyola que es va modificar, efectivament,

en temps d’un govern socialista, amb el seu suport, diu dues

coses: que hi ha d’haver equilibri pressupostari i que si hi ha

una necessitat social es pot rompre l’equilibri pressupostari.

Tot i així, a mi no em cau cap anell, no me n’ha caigut cap mai,

ni quan govern ni quan som a l’oposició per dir el que pens, i

jo no vaig estar d’acord amb aquesta modificació de la

Constitució Espanyola i ho vaig dir públicament, i no passa res,

més que pel fons per la forma, pel fons per la forma i no passa

res, eh?, i no passa res, a vegades s’ha de dir quan un partit

polític no fa una cosa ben feta, jo crec que en això el PSOE es

va equivocar i no passa res, m’agradaria que vostès de vegades

ho diguessin, aniria bé com a societat i aniria bé per l’entesa

que volem cercar.

Ara bé, qui diu que s’ha de complir l’equilibri pressupostari

sí o sí independentment de les necessitats socials és la Llei

d’estabilitat pressupostària que el Partit Socialista no va votar

al Congrés dels Diputats, ho dic perquè hem de deixar les coses

clares. I que després qui marca -com li ha explicat molt bé el

Sr. Reus a qui agraesc l’esforç de pedagogia que també ha

intentat fer- com es distribueix entre administracions és el

Consell de Política Fiscal i Financera a proposta del ministre i

el ministeri té el 51% dels vots i les comunitats autònomes,

encara que totes juntes votem que no...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... el 51% el maneja el Govern d’Espanya, cosa que jo trob

sincerament que també s’hauria de canviar. I el plantejament

dels percentatges de dèficit és el que ha imposat el Sr. Montoro

a tothom. Això ja ho hem pogut discutir abans.

Les propostes que jo he fet en aquesta cambra són en

positiu per tenir més ingressos. I ara facem una reflexió que

m’ha agradat molt, en la línia del Sr. Jaume Font, que crec que

és fonamental, perquè és el que ens jugam, és quin estat volem?

Ell ha defensat avui un estat federal, jo fa molts d’anys que

també el defens, on es garanteixi l’autonomia i l’autogovern

dels diferents territoris, on no tots som iguals, perquè no tots

som iguals, i tractar per igual els que són diferents és tractar

injustament. De fet, a Espanya ja no a tothom se’l tracta per

igual, perquè hi ha drets que vénen de la Constitució, País Basc

i Navarra, hi ha els drets de Canàries que perquè és

ultraperifèrica, té un règim fiscal. Nosaltres, que som illes, i

hauríem de tenir un dret de compensació de la insularitat. Per

tant, asimètric, perquè som asimètrics, perquè no som tots

iguals i no tenim tots les mateixes necessitats. A partir d’aquí,

plantejar que l’Estat ha de garantir els ingressos a les

comunitats autònomes que són justos i els governs autonòmics

elegits pels ciutadans han de triar el pressupost com el volen

conformar i per tant, on volen prioritzar la despesa. 

Per tant, primera cosa que crec que no va per bon camí, Sra.

Prohens, no hem de condicionar un sí a tenir més ingressos a la

política que ha de fer el Govern. El sí a tenir més ingressos

l’hem de tenir segur, faci el que faci el Govern. Això és

fonamental, si volem lluitar junts de veritat perquè les coses

canviïn a Espanya, si no aplegam i que cada un segueixi amb la

seva posició. Jo això, em diran moltes coses, però incoherent

en el meu plantejament vital no ho he estat mai, i això ho he

defensat sempre, sempre, hagi estat on hagi estat i hagi

governat qui hagi governat, aquí o a Espanya, que les Illes

Balears tenim dret a unes inversions justes i que governi qui

governi han d’arribar. 

Després vostè vol entrar en discutir com gastam aquests

ingressos? Jo no tenc cap problema en entrar a discutir això, jo

no tenc cap problema, ara bé, no condicioni que demanaré més

ingressos si tu fas el que jo et dic. No, demanaré més ingressos

perquè és just per als ciutadans d’aquestes illes, i jo ho faré i

aquest Govern ho farà i els grups parlamentaris que s’han

posicionat clarament, estic segura que ho faran, governi qui
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governi a Espanya i això és el que hauríem de deixar clar. Per

això el debat d’avui és molt important i és important que sigui

abans de les eleccions generals i és important que la gent sàpiga

que passi el que passi, seguirem amb aquesta línia política. I jo

crec que avui faig un exercici de transparència, que vostès,

passi el que passi dia 26 de juny, em podran retreure moltes

vegades durant aquesta legislatura, i crec que és bo. I per tant,

jo assumesc el compromís de seguir liderant aquesta necessitat

de reivindicació davant del Govern d’Espanya, governi qui

governi a Espanya. Per tant, això ho hauríem de tenir clar.

Segona qüestió que vostè em planteja com a condicionants,

que no he entès molt bé. Disminuir la pressió fiscal, nosaltres

estam d’acord i així ho hem fet en disminuir a classes mitges i

treballadores. No estam d’acord amb que qui més tenen hagin

de pagar menys, no hi estam d’acord, ho podem discutir moltes

vegades, però amb això no estam d’acord. Per cert, per cert, les

decisions que vostès han pres entorn a la baixada d’imposts que

ha decidit el Sr. Montoro, és part del problema que ara tenim,

és part del problema que ara tenim. Ho dic perquè convé saber-

ho, per intentar guanyar unes eleccions que esper que no

guanyin.

Quant a la contenció del dèficit i del deute. Li he explicat i

li hem explicat, nosaltres estam en la línia de contenció, ens ho

ha dit l’AIReF. Ara, no vendrem, a veure si ho dic bé, no

vendrem els ciutadans d’aquestes illes per una dècima de

dèficit, no ho farem, no ho farem. Ara, estam en la línia

d’equilibri de contenció? Sí, ens ho diu la mateixa AIReF i fins

i tot ho ha reconegut el mateix Ministeri d’Hisenda. 

REB amb mesures fiscals. Sra. Prohens, no sé què no ha

escoltat. Però el REB que hem discutit amb el Ministeri

d’Hisenda, de fet la proposta que va presentar el Partit

Socialista en el Congrés dels Diputats du una part de fiscalitat

pe a les empreses, per tant, en això no hi ha cap problema, ni

res, l’únic és que du moltes més coses que això, que són

absolutament necessàries i són les que a vostès se’ls varen

oblidar.

En el tema dels incentius a la contractació no sé què m’ha

volgut dir, però si vol ho debatrem amb més temps, quan

tenguem oportunitat.

I amb la contenció de la despesa, jo estic d’acord que

siguem més eficients, que tenguem un Pla d’eficiència, com

molt bé parlava avui el Sr. Pericay, que estam fent, que estam

treballant, que llevem despesa supèrflua si n’hi ha. Ara,

retornar drets també té un cost econòmic que nosaltres

seguirem intentant prioritzar dins la política que té el Govern

de les Illes Balears.

I en resum i acab, entenc que, com que els seus

condicionants són condicionants de caràcter discutible, com a

mínim, podem acordar que sí és viable fer les reunions

estratègiques amb les persones que disposin els diferents grups

parlamentaris, amb agents socials, econòmics i acadèmics, per

treballar un nou règim especial per presentar al Govern

d’Espanya, per treballar un nou sistema de finançament

autonòmic per presentar al Govern d’Espanya; plantejar el

deute de les inversions estatutàries, la condonació del deute

com a millor fórmula de sortir d’aquesta situació financera,

igual que la flexibilització del dèficit i evidentment, i això ho

sumam ja que ho ha proposat el Sr. Jaume Font, que el

pressupost general de l’Estat sempre sigui just amb les Illes

Balears. Vostè recordava molt bé el que es pressuposta de

menys per als ciutadans de les Illes Balears, i si miram el que

s’executa encara és molt més greu del que succeeix.

Per tant, acab per agrair totes les intervencions. Agrair la

disponibilitat i esper que això no només quedi en paraules, sinó

que durant aquestes sessions de feina puguem treballar

conjuntament per aconseguir els drets dels ciutadans d’aquesta

comunitat autònoma. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Farem un recés de 45 minuts. A les quatre i quart tornarem

començar la sessió.

Vàrem quedar a la Junta de Portaveus. Per tant, donant a les

quatre i quinze ja don més de 45 minuts.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, continuam la sessió.

IV. Moció RGE núm. 6564/16, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en

relació amb el model econòmic i el mercat laboral, derivada

del debat de la InterpelAlació RGE núm. 1545/16.

El quart punt de l’ordre del dia correspon al debat i votació

de la Moció RGE núm. 6564/16, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació

amb el model econòmic i el mercat laboral, derivada del debat

de la InterpelAlació RGE núm. 1545/16. Té la paraula el Sr.

Santiago Tadeo del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. TADEO I FLORIT:

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

als que som aquí i als que aprofiten deu minuts més a arribar,

a unes hores un poc intempestives, com aixecar-se a les cinc del

matí també per venir els dimarts, vull dir fem la quota

completa.

Dit açò, però, debatem avui aquesta moció que ve de la

interpelAlació que vam tenir fa quinze..., fa dues setmanes, fa

quinze dies, en relació amb la política del Govern en relació

amb el mercat laboral i amb el model econòmic i sectors

productius, i crec que, a més, va en consonància, podríem dir

també, amb el debat de la compareixença que hem tingut aquí

avui matí, perquè creim que hi ha un posicionament clar per

part del Govern, que crec que ha quedat de manifest que no

compartim, com bé ha dit la nostra portaveu, i crec que també

l’acció de govern en el model econòmic, en els sectors

productius i el mercat laboral tampoc no l’acabam de

compartir.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606564
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601545
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Li demanava al conseller en el seu moment, el dia de la

interpelAlació, si realment aquest govern seria capaç de fer un

canvi de model o tot quedaria en paraules com van quedar el

primer i el segon pacte de progrés. 

També li deia fa dues setmanes i avui també s’ha dit, avui

matí, i s’ha dit que no, fins i tot el portaveu socialista ha dit que

ells rellancen l’economia o hi fan una empenta o l’acceleren, no

sé quina..., però bé, nosaltres seguim manifestant que realment

hi ha una inèrcia que ve de molts de mesos d’haver pres unes

mesures estructurals i aquesta inèrcia és la que vostès avui

tenen. El que els deia l’altre dia a la interpelAlació senzillament

era que ens fa por que les mesures que es prenen quant a

l’economia de les Illes Balears, idò que passi com va passar al

primer i al segon pacte que es va quedar en paraules, moltes

com les que ha fet en la intervenció la presidenta avui matí

aquí, en paraules, que també anaven encaminades, com deia en

el seu moment el vicepresident del primer pacte, a refredar

l’economia perquè tenia un creixement d’un 3% i era excessiu,

i ho vaig dir, van arribar a congelar el creixement econòmic en

aquell moment.

També vam dir en aquella intervenció ,com també a

l’anterior interpelAlació que hi va haver sobre teixit industrial,

que ja no es pot culpabilitzar tampoc només a un govern o a un

altre, d’un color o d’un altre perquè al final aquí els governs

darrerament són cada quatre anys, baraten i quan acabi aquest

mandat hi haurà hagut tres governs de pacte i dos governs del

Partit Popular.

També es parla i s’ha parlat i es culpa de moltes coses que

han passat a reformes laborals, el Partit Socialista en va fer

dues, igual que també a amnisties fiscals, que també han estat

criticades, mal anomenades amnisties fiscals, i també el Partit

Socialista els ha fet, també va ser... hem parlat avui matí de

model de finançament de la comunitat autònoma i va ser un

govern socialista al primer pacte i al segon pacte qui va dir que

aquells models que aprovaven eren bons, i ara avui matí hi ha

hagut tota una tirallonga d’excuses dient que la culpa de tot el

que passa és de Madrid.

La pregunta era si les mesures que pren el Govern en

aquests deu, onze mesos que duem de mandat eren les

adequades pel que necessitava l’economia de Balears, la nostra

resposta és que jugar amb la derogació de la Llei turística, la

Llei agrària i la Llei del sòl no és el camí pel qual havíem

d’anar, per suposat posada d’impostos, com pugui ser també

l’ecotaxa, o taxes, etc., com també hem dit avui matí, tampoc

no creiem que sigui el camí.

També vàrem dir que són mesures que a curt termini

probablement no sabrem quines conseqüències tenen les que

pren aquest equip de govern, perquè això que vostès volen fer

veure, tots els que donen suport al Govern i a vegades el

conseller també ho ha comentat, que aquesta recuperació

econòmica que hi ha, que ara ja no és tant com ha dit la

presidenta avui matí, que ha arribat a afirmar:  “no hi ha

problema de creixement econòmic”, no és percepció d’un

govern de set o vuit mesos dins al 2015, l’informe de

conjuntura econòmica deia el que deia per una gestió i unes

mesures estructurals que s’havien pres amb anterioritat i per

unes reformes legislatives que també donaven els seus fruits.

I és més, també els vaig dir que les mesures que pren

l’actual govern de les Illes Balears són unes mesures sense

consens, sense participació, perquè fins ara no hi ha hagut... en

les mesures que afecten directament els sectors productius, i

crec que açò senzillament queda tapat per l’actual conjuntura

econòmica i sobretot per l’actual conjuntura de la situació que

viu avui el sector turístic, que tots sabem que tendrem una bona

temporada turística.

L’informe de conjuntura econòmica deia d’una manera molt

clara que l’any 2015 s’havia tancat que Balears liderava la

pujada d’afiliació a la Seguretat Social o que tenia els millors

indicadors de les xifres, de davallada de xifres d’atur de quasi

totes les comunitats autònomes o les xifres de contractes

indefinits a temps complet. Açò era un informe tancat a 31 de

desembre del 2015, no vulguin creure que açò es produïa

senzillament per l’acció del govern actual. No és casualitat que

Espanya sigui el país que més creix o l’estat membre que més

creix de la Unió Europea o que la comunitat autònoma de

Balears sigui la que més creix dins Espanya o de totes les

comunitats autònomes. No és casualitat una major recaptació

d’impostos, el ressorgiment del consum i de la inversió,

senzillament hi va haver mesures estructurals, com vaig dir, que

varen fer incrementar el consum, incrementar la inversió,

baixar l’atur i incrementar l’afiliació a la Seguretat Social,

incrementar la contractació indefinida i al final tot açò tendint

a incrementar el treball de qualitat.

A partir d’aquí l’objectiu crec que tots el podem compartir,

el Govern ho ha dit moltes vegades, una sostenibilitat

ambiental, una sostenibilitat social, es deixa moltes vegades la

sostenibilitat econòmica i també de les mateixes

administracions, crec que és important i tot açò amb un

increment de competitivitat, un increment de productivitat i un

increment de la qualitat del treball. 

El problema és com ho fem i nosaltres creiem que la manera

com ho fan, com hem vist avui a la interpelAlació que ha

presentat el Partit Popular sobre tema de promoció turística, no

és el camí, no és el camí, i vostès per exemple, el Govern pot

dir, com ha sortit avui el vicepresident i conseller de Turisme,

pot dir que ells mai no han criticat si hi ha d’haver... o han dit

si hi ha d’haver un límit de turistes, si hi ha un sostre de

turistes, si en vénen massa o no, però el cert és que,

curiosament, és quan, com deia el nostre portaveu, apareixen

aquestes pintades i cada vegada que governa el pacte sempre

tenim aquesta mateixa situació.

A partir d’aquí, la interpelAlació... la moció que hem

presentat arran de la interpelAlació, un primer punt, que

senzillament és una constatació, no sabia si valia la pena posar-

ho o no, però vaig considerar que sí perquè semblava que de

vegades no es té en compte que venim d’una economia que a

l’any 2015 va acabar amb un tancament d’un 3% i la previsió

és d’un 3,5%, torn repetir que açò no és casualitat, ve donat per

unes mesures estructurals que s’havien fet al seu moment i

donaven els seus fruits, mesures estructurals que també aquest

govern, torn reiterar, ha derogat parcialment a través dels

decrets lleis que van modificar la Llei turística, la Llei agrària

i la Llei del sòl.
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 A partir d’aquí un segon punt, en què demanam que

qualsevol canvi legislatiu, ja que vol ser un govern de la

transparència i del consens, idò que ho faci des d’aquest

consens perquè aquests decrets lleis no es van consensuar igual

que no es va consensuar, per exemple, la nova ecotaxa.

A partir d’aquí, un tercer punt en què demanam que dins el

pacte per la competitivitat, ocupació de qualitat i el progrés

social es reconsiderin aquells aspectes precisament de la Llei

agrària, de la Llei turística i la Llei del sòl que van modificar;

avui per exemple sortia una notícia a un mitja escrit de

Menorca que deia que una empresa important de Menorca

reduïa el preu de la llet, açò al final repercuteix a les rendes

de... -no culp d’açò al Govern-, però açò al final redueix la

renda dels pagesos i açò al final el que feia la Llei agrària era

donar altres alternatives als llocs de totes les Illes Balears.

A partir d’aquí, un punt 4 que va en funció de..., bé, el

Govern, i vam fer comparèixer també, vam demanar la

compareixença i va comparèixer el conseller en relació amb

aquest pacte de la competitivitat i l’ocupació de qualitat i

progrés social a la Comissió d’Economia, vam parlar sobre

això, però jo crec que..., i li ho deia, em feia por com s’iniciava

o es posava damunt la taula, s’iniciaven diguem les

negociacions per arribar a acords en aquest pacte, i per açò

creim que és important que el Govern, i crec que hi ha entitats

a Balears, no en vull nomenar cap però crec que entitats que

tenen, han creat un coneixement important d’allò que realment

és el sistema productiu de Balears, de la seva evolució, fins i tot

avui per avui tenen eines innovadores per poder saber cap on

ha d’anar el model productiu.

I un darrer punt, i amb açò ja acab, en què demanàvem,

perquè s’hi havia fet esment i pensàvem que era interessant

també posar-ho, que dins el 2016, abans de finalitzar el 2016,

es fes un pla referent a l’economia social i l’autoocupació. 

Crec que és una proposta que s’ha intentat fer, a més, una

moció bastant assenyada, intentant que punts puguin sortir amb

els vots dels grups parlamentaris que donen suport al Govern,

perquè pens que és la manera de poder tirar coses endavant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Tadeo, hauria d’anar acabant, per favor.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Acab tot d’una. En aquest sentit s’havia fet aquesta moció.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar, del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, per defensar l’esmena RGE

7122/16.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres, segons el títol de la

moció, que parla de model econòmic, no parla específicament

de llei agrària, de llei de sòl, com sembla que només vol parlar

el Partit Popular, nosaltres hem agafat el títol de la moció. 

Nosaltres creim que aquesta comunitat i les nostres illes

viuen en tres realitats ben diferenciades, i que a més provoquen

una dualitat social cada vegada més gran entre rics i pobres. Per

una part aquesta realitat de què avui el PP vol fer ostentació,

que és la del creixement macroeconòmic, només de parlar de

creixement del 3%, que l’any que ve creixerem més, i que

vostès ja en vàrem parlar àmpliament a la seva interpelAlació.

Una altra realitat és la realitat que s’ha posat de manifest avui

aquí a la compareixença de la presidenta, que jo crec que tots

els grups ho han posat de manifest, que és la de la falta

d’autonomia financera que en teoria ens hauria de garantir

aquesta lloada constitució per molts de vostès, i les de... que

fan que vénen les retallades estatals, que vénen aquests 780

milions del Fons de suficiència que hem de pagar perquè els

altres arribin a la mitjana mentre que a nosaltres ens segueixen

deixant a la cua, a la cua d’inversió per a tothom.

Però bé, sense parlar del dèficit afegit, el dèficit fiscal, que

també molts de grups han posat aquí de manifest, de més de

3.000 milions d’euros, quasi, anuals. Però nosaltres creim que

la pitjor realitat d’aquí que el Partit Popular no ha posat de

manifest quan parla de model econòmic és la realitat de l’atur,

de la pobresa i de la desigualtat. Només al voltant del 25% dels

aturats té qualque tipus de prestació, encara que a més

suposa..., vull dir que venim d’un 43% que tenien cobertura el

2011. Creim que aquest creixement del 3% de què es parla és

l’hora que es manifesti també en la pujada de sous, que durant

aquests anys han tengut una contenció molt elevada en

detriment de tots els treballadors.

S’ha de disminuir aquesta elevada temporalitat, superior al

80%. És insostenible que en aquest context econòmic a les

Balears quasi hi hagi més de 100.000 persones aturades. La

taxa d’atur és al voltant del 18%, 20%; fins i tot també aquí

afegim que uns dels que també sofreixen aquesta situació són

les petites i mitjanes empreses, que són les que paguen més

impostos, mentre -això ja són declaracions fins i tot de les

associacions de les petites i mitjanes empreses- mentre que

grans corporacions, gràcies a les normatives que posen al seu

abast, paguem menys impostos i/o no en paguem, perquè veim

ara aquests dies amb tot això del Panamà, de paradisos fiscals,

que estam dient que moltes fins i tot d’aquestes empreses no

paguen impostos enlloc. Per tant són els treballadors o aquestes

petites i mitjanes empreses que fan tot l’esforç per sostenir el

servei bàsic a què tenen dret els ciutadans i les ciutadanes de

les nostres illes i d’arreu.

Per tant aquestes dades ens preocupen. L’atur juvenil ens

preocupa molt, vostès no en parlen. Jo crec que quan parlam de

model econòmic hem de parlar del nombre de llars que en

aquest moment tenen totes les persones actives en atur, que

superen més del 8%. Diguem que les situacions de precarietat

laboral on ens veim en aquest moment amb contractes

temporals i falsos autònoms que a vegades maquillen aquestes

dades d’afiliació a la Seguretat Social. Per tant nosaltres creim

que hi ha molta feina a fer. 

Sr. Tadeo, a la seva interpelAlació deia que aquest govern

només s’ha dedicat a destruir, diguem, instruments de
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creixement que havia posat el PP. Nosaltres creim que vostès

varen donar AVE a uns pocs i a la resta ni tan sols no els varen

donar bicicletes per caminar; la Llei turística del PP és un

exemple molt clar d’aquesta política. En canvi nosaltres creim

en les mesures que aquest govern està impulsant, que són, per

exemple, les bases per un pacte per la competitivitat, la qualitat

de l’educació i el progrés social, on s’avanci cap a un model

econòmic millor i que traslladi aquesta recuperació econòmica

al conjunt de la societat des d’una perspectiva sostenible,

inclusiva i també amb diàleg social. 

Venim d’una crisi tan dura que està produïda per factors

externs, però sí que és vera que també els factors interns

d’aquesta comunitat han contribuït molt a agreujar aquesta

situació. També és vera que davant aquest repte hi ha uns

reptes i unes oportunitats, el món canvia tecnològicament, per

tant també hi ha molts de reptes d’oportunitats i de major

benestar en aquest sentit. També hem de tenir en compte

l’envelliment de la població i sobretot la limitació dels recursos

naturals, que ens obliga a assumir aquest repte energètic i la

sostenibilitat ambiental i que és fonamental per al nostre

equilibri, fins i tot per aquest creixement econòmic de què

vostès diguem aquí fan tanta ostentació, però que al final no

arriba a la societat en general, que és el que crec que hem de

demanar.

La insularitat de la comunitat autònoma també s’ha

d’adequar a les mesures..., s’han d’adequar per minvar, diguem,

aquests desavantatges que té cada territori. Per tant creim que

aquestes mesures de foment per pacte i de millora del model

econòmic que està duent a terme el Govern són positives en

aquest sentit, i en el sentit també d’incrementar aquest benestar

econòmic, perquè lligat al turisme la nostra..., diguem definir

també, posar en valor la indústria o la reindustrialització, com

vàrem parlar ja en aquesta cambra la setmana passada, des de

la indústria tradicional fins a la més innovadora. Tot això és

evident que s’ha de tenir en compte, la innovació, el

coneixement i la recerca com a elements bàsics d’aquest

creixement o d’aquesta nova obertura a diversificar el nostre

model econòmic. 

Miri, en aquest pacte hi ha més d’una vintena d’entitats que

es reuniran precisament per cercar aquestes mesures. Nosaltres

això ho veim com a positiu, vostès això no ho varen poder fer

o no ho varen voler fer o no els va interessar, només varen

escollir molt bé amb qui parlaven, amb uns VIP i molt escollits

i molt, diguem, amb un compte corrent molt concret al banc. Jo

crec que això és el canvi, i també crec que el canvi és la

reactivació que hem duit aquesta setmana, que ens ha duit el

Govern, que és la reactivació del Consell Econòmic i Social,

crec que és una notícia molt positiva precisament per parlar

d’aquestes coses i per parlar del futur, aquest Consell

Econòmic i Social que vostès varen dinamitar, però que gràcies

a l’esforç d’aquest govern ara s’aixeca aquesta suspensió i

també es podrà tornar a parlar d’aquest model econòmic amb

tota la societat i en tot el seu abast, i amb estudis també en

positiu, perquè jo crec que també hem de parlar en positiu.

Hi ha altres iniciatives positives, com és la creació ara que

es vol posar en marxa d’empreses productives a Balears. Crec

que també això és un signe de l’interès que hi ha a moltes

empreses de parlar d’aquest canvi de model productiu i que

contribueixen a aquesta diversificació. El que està clar és que

a la nostra comunitat batem rècords de població activa, però el

que creim a massa velocitat és que entren més, diguem,

elements, entrada de ciutadans al mercat laboral que el que

nosaltres som capaços, diguem, quasi de fer d’ocupació, no?

Per tant, som com una màquina de generar llocs de feina

precaris i de baixa qualificació. Nosaltres això és el que creiem

que s’ha de canviar i que s’ha de treballar, precisament, per

millorar la qualificació i cercar un altre tipus, intentar, diguem,

ampliar aquest (...) i millorar la qualificació dels llocs de feina.

Bé, Sr. Tadeo, vista la seva interpelAlació que ens ha parlat

avui, no hi ha diferència, jo crec que és la mateixa i remarc

això, ens preocupa i, a més, em sorprèn que vostè no ha fet cap

referència ni a l’atur ni a la pobresa ni a la desigualtat ni a la

precarietat laboral, quan ha presentat aquí una moció que diu,

model econòmic i mercat laboral. Crec que això és un

símptoma que realment no els preocupa tant com seria

necessari, però bé, això és la diferència, creim, substancial

entre vostès i nosaltres, vostès veuen sobretot els que tenen les

butxaques plenes i nosaltres els que les tenen buides.

Per aquest motiu hem fet aquesta esmena en els seus dos

punts, aquest govern creiem que ha de cercar un màxim

consens de tota la societat, però no només dels sectors escollits,

no creim que hagi de fer d’escolanet, diguem, de cap lobby del

poder econòmic perquè dicti les mesures econòmiques d’aquest

govern. Per això hem presentat aquesta esmena, hem substituït

aquests punts 2 i 3, en la qual diem que “El Parlament de les

Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a cercar el

màxim consens possible en el marc del pacte per la

competitivitat, l’ocupació de qualitat i el progrés social per

donar impuls cap a un model econòmic més diversificat.”

Creim que és una tasca de tota la societat i no només d’uns

sectors privilegiats veure’s beneficiats d’aquests creixements

econòmics. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA.

Té la paraula el Sr. Enric Casanova, del Grup Parlamentari

Socialista, per defensar l’esmena RGE núm. 7127/16. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Aquesta moció que es presenta aquí l’analitzem ja des de

principi amb el títol que posa, política del Govern en relació

amb el model econòmic i el mercat laboral. Doncs, bé, des del

PSIB crec que el Partit Popular demana si sabem quin model

econòmic es té i quin mercat laboral volem. Doncs, contestar

que sí, que ho tenim molt clar, tenim molt clara quina és la

política que es pretén, una política des de l’esquerra que generi

un canvi, un canvi del model econòmic, que ja l’hem parlat

moltes vegades, cercam un model econòmic, que ja s’ha dit

aquí per part de la presidenta aquest matí i ja n’hem parlat

altres vegades, un model econòmic que sigui sostenible, que

sigui divers, que sigui redistributiu, que sigui estable, arrelat a

la realitat i inclusiu, i que faciliti i que millori la vida de

tothom. És a dir, volem un model econòmic per a les persones

i no per a determinats grups específics.
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Pel que fa al model de mercat laboral podem dir el mateix

(...) des del PSIB cerquem un model de mercat laboral que

sigui inclusiu, que sigui redistributiu, que sigui de qualitat, que

sigui just. Aquest matí la Sra. Presidenta ha dit que no podem

permetre que hi hagi els aturats que tenim, més de 100.000

aturats i, per tant, hem de posar en marxa una sèrie de mesures

que generin aquest canvi, aquest canvi va a poc a poc plasmant-

se per part de les accions del Govern, pensam que des del PSIB

que van plasmant-se a poc a poc en els diferents àmbits, per

una banda, tenim unes actuacions del Govern molt fermes per

protegir el territori, és a dir, si volem sostenibilitat el primer

que hem de fer és cercar la protecció territorial, la protecció de

recursos, tenim uns recursos que són molt finits, que són molt

pocs i uns recursos els quals han estat usats i fins i tot podíem

dir abusats durant molt de temps i, per tant, hem de protegir-

los. 

El Govern amb les seves mesures inicia el camí de la

protecció mediambiental i la recerca de la sostenibilitat dels

diferents recursos. També se cerca la sostenibilitat econòmica

de què parlava el Sr. Tadeo fa un moment, a través de la

protecció i l’impuls de les diferents activitats, no sols és

l’activitat turística, que n’hem parlat aquest matí, sinó també

altres que són essencials com són les activitats primàries i, per

tant, s’han implementat diferents actuacions per millorar els

ingressos i la qualitat dels productors primaris, sobretot que

tenguin un caràcter respectuós amb el medi ambient. I també

aquelles activitats de caràcter secundari que s’intenten

desenvolupar, l’altre dia parlàrem aquí de la necessitat d’una

llei d’indústria, però també de la necessitat d’impulsar un sector

industrial divers, que sigui respectuós amb el medi ambient,

sostenible, etc., i que sigui impulsor d’activitat per augmentar

la biodiversitat.

Igualment des del Govern pensam que s’implementen totes

aquelles polítiques que desenvolupin les activitats terciàries, no

sols el turisme, un turisme al qual es posa tot un seguit de

regulacions i s’intenta regular per poder controlar-lo i que no

arribi a punts de saturació màxima, però també altre tipus de

polítiques del sector terciari, com és la protecció de la petita i

mitjana empresa, protecció del comerç, els plans de comerç,

defensa de les cambres de comerç, etc., que són activitats que

cada dia són aquí i que cada dia posen les bases cap aquest

model divers, sostenible i més. 

A més a més, també podem parlar que part del Govern hi ha

tota una sèrie d’actuacions en les activitats que podríem

qualificar quaternàries, aquí s’ha parlat avui molt de la

necessitat de la recerca, del desenvolupament i de la innovació

com a eina fonamental per crear riquesa, és a dir, si hem parlat

que tenim uns recursos físics limitats, tenim uns recursos físics

finits, nosaltres hem d’utilitzar aquests recursos que tenim

molts i que podem utilitzar molt bé que són els recursos

humans. És a dir, tenim un capital humà molt bo en el qual hem

d’invertir en la seva explotació i en la seva millora. 

Pel que fa al mercat laboral també tenim molt clar que des

del Grup Socialista quina és la política que cerquem, cerquem

una política d’ocupació que generi un canvi, un canvi en

l’ocupació de tothom, un canvi que arribi a aconseguir un

contracte digne per a tothom i reduir les grans xacres del nostre

mercat laboral com són, per una banda, la temporalitat, per una

altra banda, la precarietat, però, a més a més, també, hem de

treballar en altres aspectes del mercat laboral i que augmenti la

dignitat com són la seguretat i l’ocupabilitat de les persones.

Pel que fa a la seguretat es presenta el Pla de seguretat

laboral per part de la conselleria i pensam que és una passa

endavant. I per part de l’ocupabilitat veiem que s’implementen

totes aquelles mesures, com són formació, desenvolupament

d’orientació, desenvolupament de la xarxa d’intermediació, que

això fa que les persones tenguin més ocupabilitat, tenguin una

millor ocupabilitat i cerquin ocupacions de més bona qualitat.

Per tot això, el que fem és dintre del model de consens i de

democràcia, a través dels pactes per la competitivitat, la

qualitat de l’ocupació i el progrés, és crear el punt de trobada

de diàleg per poder aconseguir consolidar aquests canvis i que

es varen parlar. 

Si ens arrimem a la moció explícitament, dir-li que respecte

del punt 1, bé, constatar que hi ha hagut un creixement en el

2015 del 3%, és una cosa ja constatada, és una obvietat, és més

fins i tot constatar que hi haurà un creixement d’un 3,5, és una

mica fer de guru, però bé, està bé. Avui fins i tot hi ha

previsions, com és la previsió de l’AIReF, que podrem tenir un

creixement d’un 4,2 i dir que aquest 4,2 de creixement del PIB

és conseqüència de les inèrcies engegades per governs anteriors

crec que després d’un any són també inèrcies generades per

aquest mateix govern, que és el que està generant un impuls

econòmic en tots els aspectes.

Pel que fa al punt 2, des del Partit Popular es demana ara

que tots els canvis legislatius es facin de manera consensuada.

Això resulta una mica incomprensible quan venim d’una

legislatura anterior en què el consens del Partit Popular era el

corró del govern del Sr. Bauzá; venim d’una legislatura anterior

en què el consens del Partit Popular era el menyspreu i no

consensuar absolutament res, la prova la tenim que això permet

dintre les polítiques del Partit Popular actualment el Sr. Rajoy,

un senyor que està en funcions i que es nega a parlar i ha donar

explicacions ni res, és a dir, el consens que aquí es demana no

es practica, però bé... També es demana un consens quan

anteriorment no hi havia diàleg ni hi havia intent de diàleg.

Pel que fa al punt 3 em refereixo al mateix, és a dir, demana

consens i per tant a través dels pactes de competitivitat. Ni és

el lloc ni és el moment. Els pactes de competitivitat estan

engegant, la suspensió no..., la supressió de les diferents lleis és

el moment per poder iniciar el consens, i per això crec que no

es pot acceptar.

El punt 4, li he de dir que la redacció del punt 4 indueix una

mica a confusió, perquè aglutinar tot el coneixement que s’hagi

generat a Balears al voltant de l’estructura econòmica és una

redacció que s’entén poc, però bé, fa un moment la Sra.

Campomar ha parlat del Consell Econòmic i Social, crec que és

el fòrum on es pot aglutinar tot aquest coneixement. I pel que

fa a punt 5 nosaltres hem proposat l’esmena en la qual vostès

únicament fan referència a elaborar un pla d’economia social

i autoocupació, però crec que des del Grup Socialista hem de

ser més agosarats i demanar un pla d’ocupació general, un pla

d’ocupació on entri no sols l’autoocupació, no sols l’economia

social, sinó l’ocupació de tots, una ocupació que és clau
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d’aquest partit i d’aquest govern, i que portarà a una

redistribució i un canvi del model productiu. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Carlos Saura, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies. Diputats, diputades, resta de públic

assistent, per mi constatar que l’economia pot créixer un 3,5%

aquest any em pareix una obvietat, és com dir que la parte

contratante de la primera parte será considerada como la

parte contratante de la primera parte, o sigui...

(Remor de veus)

...no sé per què s’ha de posar en una moció. En tot cas

consideram important el fet que l’economia balear tanqués

l’any 2015 amb un creixement del 3% i que aquest any pugui

ser d’un 3,5%. Però no consideram que és important per les

mateixes raons que el Partit Popular, pensam que és un

indicador que hi ha gent a qui li va molt bé, mentre que a uns

altres els va molt malament, perquè aquest any batrem rècord

de visitants, però potser també rècord de precarietat, com vam

batre l’any passat. 

El mes passat ja teníem un 65% d’ocupació hotelera, de fet

no es podia quasi caminar pel centre de Palma, i l’aeroport

d’Eivissa era intransitable, i per això no puc entendre la

concepció del Partit Popular que qualsevol dada és bona. Jo em

deman que si es generen llocs de treball encara que siguin en

l’esclavitud, dirien que les dades són bones. Jo encara no els he

escoltat parlar de les condicions nefastes dels treballadors de

handling als aeroports, i aquí a Palma són més de 700

persones, que cobren molt poc i que en ocasions tenen tres

treballs diferents. No els he escoltat tampoc parlar de les

cambreres de pis ni dels cambrers als restaurants que es varen

registrar en el pla contra l’explotació laboral. Aquest és el

panorama que varen deixar després d’una política de laissez

faire, que només mirava pels grans empresaris i pels empresaris

sense escrúpols, i és aquesta la inèrcia, també, no només que

l’economia, la macroeconomia creixi un 3%, és la inèrcia que

deixen, amb unes condicions laborals pitjors, amb una

precarietat de la qual la majoria de la gent no es pot fer càrrec.

El Sr. Tadeo ha parlat d’amnistia fiscal. Jo crec que pot

preguntar a Cañete per a què servia aquesta amnistia fiscal que

va fer el Partit Popular.

Després no puc deixar de referir-me a la intervenció que ha

fet Álvaro Gijón aquest matí, perquè deia el turista es bueno,

el turimo es bueno en si, qualsevol cosa. Jo començo a pensar

que al Sr. Gijón no le sobran los turistas, le sobran los

ciudadanos y las ciudadanas de estas islas.

No sé si hem de constatar qualque cosa des del Parlament.

Jo no constataria el que volen constatar vostès, jo el que faria

és constatar que el creixement de l’economia, que possiblement

sigui positiu aquest any, vol dir que hi ha gent que està fent

l’estiu, mai millor dit, mentre uns estan cobrant cada vegada

manco i estan treballant cada cop més. Clar, quant han de

guanyar oficialment, i remarco oficialment, les empreses, els

empresaris sense escrúpols, i no estam parlant dels petits i

mitjans empresaris ni dels autònoms, quant han de guanyar

perquè a pesar de la pèrdua de capacitat adquisitiva i de drets

per part de la gent de classe treballadora perquè encara

l’economia creixi un 3,5%? Aquest és el model que defensa el

Partit Popular, que és una mena de Robin Hood però a

l’inrevés, llevar els doblers, els drets, als de baix, i donar-los

als de dalt. No és el nostre model, evidentment, i per això no

volem constatar res des d’aquí.

Fins que el Partit Popular de les Illes Balears no constati

que el creixement dels comptes bancaris de Riu i de Melià

tenen molt a veure amb el dolor a les mans i l’esquena de les

cambreres de pis, fins que el Partit Popular no vulgui constatar

que els que generen riquesa per a aquesta comunitat autònoma

són els treballadors i les treballadores i que uns pocs se la

queden, fins que el Partit Popular no vulgui constatar que

aquells que viuen del turisme -escolti bé, Sr. Jaume Font, que

sempre s’enfada amb mi perquè dic això- són els grans hotelers

i els grans empresaris i que la resta vivim de les restes que

deixen els voraços consumidors de territori i els immorals

explotadors, doncs el nostre grup parlamentari no constatarà res

que només tengui en compte els indicadors que interessen a les

elits i als seus majordoms, perquè als que els importen aquests

indicadors que vol utilitzar el seu grup parlamentari són als que

els és igual l’oferta complementària, els petits i mitjans

comerços i la gent humil que té una botigueta, un bar o un

restaurant i que vol poder oferir els seus serveis.

I aquí es parlava abans de perversió del llenguatge. Jo no sé

si saben que en el seu partit contínuament perverteixen el

llenguatge, perquè mai no diuen que l’economia baixa, quan

són vostès que governen, diuen que és un creixement negatiu;

o diuen Llei de seguretat ciutadana quan és una llei per a la

inseguretat ciutadana i que vol callar les reivindicacions de la

ciutadania. 

És aquesta, crec jo, la concepció; hem de canviar el mode

de pensar aquesta comunitat autònoma, perquè crec que hi ha

una concepció falsa de qui genera la riquesa a la nostra

comunitat autònoma. Crec que és aquesta concepció dels grans

hotelers, que aquest hotel és meu i jo sóc el que crea llocs de

feina, i jo sóc el que paga imposts, i jo no dec res a ningú. Crec

que és ben hora de canviar aquest mode de pensar les coses.

Hem d’entendre que en un territori tan limitat, amb un sector

que ho condiciona tot, difícilment podem tenir un futur que

només depengui d’això, i que tots i totes hem de posar tots els

esforços per viure en una comunitat millor. Crec que ha de ser

tasca de totes les forces polítiques i crec que aquest govern no

pot estar tranquil fins que la sobresaturació turística de les

nostres illes deixi de traduir-se en unes condicions laborals

nefastes, en una explotació insuportable en un país modern del

segle XXI. És una situació que, des del nostre grup

parlamentari, pensam que és inacceptable en un país que té el

12% del producte interior brut de la Unió Europea i en una

comunitat tan rica com les Illes Balears.
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Perquè jo vull demanar-me per què és una bona notícia que

venguin cada cop més turistes si significa que cada treballador

ha de treballar molt més per molt manco? Perquè l’any passat

vàrem tenir ple absolut el juliol i l’agost, però la majoria dels

contractes eren temporals, 128.000 de 138.000.

Balears havia registrat una factura de gairebé 10.000

milions d’euros fins a l’agost, però jo crec que aquests 10.000

milions d’euros no es varen notar en els comptes bancaris ni a

les butxaques dels que es deixen la vida en els hotels perquè

estiguin nets o perquè el menjar sigui bo.

És això, i per aquestes mateixes raons, el que el nostre grup

parlamentari vol constatar i no estarem contents fins que el

principal sector de la nostra economia no generi beneficis per

a tothom i no només per a uns quants. Perquè a Eivissa, ara

mateix, hi ha persones que, malgrat tenen un treball, demanen

menjar a Cáritas, i la gent ha de llogar uns pisos a uns preus

desorbitats. Crec que fins que aquesta situació no millori no

podem alegrar-nos de res, tampoc de què l’economia pugi un

3%.

Perquè si no, el que sospitam és que s’alegren que els seus

amics guanyin una doblerada, i no m’agrada pensar això.

L’altre dia, deia Antoni Camps, que al final tots volem el

mateix, que a ell no li agrada que hi hagi gent pobre; és clar, el

problema són les solucions que poses per evitar-ho, i si el que

fas provoca just el contrari del que vols, doncs un consell molt

senzill: canvia les polítiques a nivell estatal, perquè l’escletxa

entre rics i pobres no deixa d’augmentar en el nostre país.

Referint-me estrictament al que posa la proposició no de

llei, es diu que les reformes legislatives que es duguin a terme

es facin de manera consensuada. És clar, jo em pregunto:

consensuada amb qui, perquè a l’hora de consensuar sabem a

qui han elegit sempre? Nosaltres pensam que és suficient

consens la força dels vots i els acords als quals hem arribat, en

el nostre programa hi havia els canvis de la Llei agrària, de la

Llei de turisme i de la Llei del sòl.

Després, parlen d’instar el Govern de les Illes Balears a

aglutinar tot el coneixement que s’hagi generat a Balears al

voltant de la seva estructura econòmica, jo no sé si el que volen

fer és una enciclopèdia, no em queda molt clar, i per això ens

abstendrem, a no ser que ens expliqui què vol dir aquest

aglutinament de coneixement. En tot cas, si aquest coneixement

també recull les experiències de les cambreres de pis, dels

cambrers, de les persones que netegen la fàbrica turística, dels

guies, dels treballadors de grans superfícies, hi estarem d’acord,

cap problema. Però aquest punt no pot ser més abstracte.

I per acabar, votarem, si s’accepten les esmenes... a favor de

les esmenes de MÉS i del Partit Socialista i votarem en contra

del punt 1 i ens abstendrem en el punt 4. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font, del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Aquesta és una moció d’exaltació de patriotisme, que això

funciona i que anam bé i que el Parlament ho digui, pèrdua de

temps a un dimarts horabaixa, totalment i absolutament,

totalment i absolutament. I de passada dóna peu que el Sr.

Saura passi gust d’acabar de rematar els petits i mitjans

empresaris que en aquesta terra ens esforçam cada dia...

(Remor de veus)

..., eh, i és clar, quan un ignora què és pagar retencions de

personal, retencions de lloguer, què és pagar IVA -pagar IVA

vol dir que guanyes, no vol dir que dones doblers, m’escolti,

perquè crec que vostè no ho sap això, no ho sap-, t’adones que

som tan lluny d’una realitat que els va de cine, és que els va de

cine a vostès, és gratuït, és gratuït, lògicament, per la

indignació del 15M, amb això estic totalment d’acord, i

respectuós, però vostès duen un any governant, un any

governant, o donant suport o governant. I com així em continua

dient que l’escletxa entre rics i pobres encara és més grossa?

Vostè n’és el responsable fa 365 dies, no som jo, és vostè!

Quines són les polítiques que ha dut aquí vostè perquè

realment el que sempre denuncia, que jo el vull acompanyar a

vostè al jutjat, el vull acompanyar, de l’explotació, jo és que el

vull acompanyar, el vull acompanyar.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, no, jo quan tenc una cosa que conec, la denunciï, eh, la

denunciï. Vostè crec que no ha tengut mai mal d’esquena per...

(Remor de veus)

... -escolti, deixi que li digui-, arrabassar mongetes, ho ha

fet?

(Algunes rialles i remor de veus)

Eh, o collir patates, ho ha fet? Idò miri, no, en Baltasar

potser, vostè no, no. Escolti, escolti, intentin tocar de peus a

terra del que parlen aquí, perquè ens fan perdre el capvespre

per les mateixes beneitures de cada dia, entre uns i els altres,

perquè la moció aquesta, això va bé, això va bé; això no va bé,

no va bé, però... no va bé, de cap manera, nosaltres no votarem

que sí al punt 1, nosaltres no, no votarem que sí al punt 1,

perquè que cresquem un 3% o un 3,5% i hi siguem encara el

2015 respecte del 2014, en què tenim unes dades, en el

creixement de comerç minorista, que és el que a mi ... -perquè

el Sr. Saura defensa els treballadors de les grans superfícies i jo

defens que no hi hagi grans superfícies, perquè si estiguéssim

tots dins el comerç minorista veuria que el tractament laboral

dels petits i mitjans empresaris mallorquins, menorquins,

eivissencs i formenterers és molt més equitatiu amb les seves

treballadores i els seus treballadors. Per començar, el petit i

mitjà comerç és molt més equitatiu amb els sous que les grans

superfícies i per això El Pi està en contra de les grans

superfícies. S’ha de ser coherent en aquesta vida.
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Però és clar, com que vostès han de representar una gent

concreta, que tal vegada va a les grans superfícies, vostè

després defensa el treballador de les grans superfícies. Però és

clar, si vostè, en lloc de negociar amb els seus treballadors, per

mantenir-se, i poder durant quaranta anys obrir i tancar un

portal, quaranta anys, el cas que li ralla, li parla o li xerra, (...)

compte, quan surt un aquí com vostè i diu això és que és

insultant. Jo, quan he conegut qualcú, company, companya, que

ha tengut problemes d’aquests, l’he acompanyat al jutjat per

denunciar el propietari, i n’hi ha un, dos, tres, quatre, cinc o

vint-i-cinc o mil, però no són que votin aquests senyors, n’hi ha

d’aquests que els voten a vostès, perquè fan l’indignat, però no

paguen el que toca al treballador. Els conec jo els del meu

poble, que són de Podemos, i que no tenen la gent assegurada

les vuit hores que toca, li puc dir al conseller de Treball, vinga

ja, home! Vinga ja, home!

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

No puc més, no puc més, jo vull denunciar en aquesta

cambra que si coneixem qualque empresària o empresari que

realment no paga el que toca als treballadors, els explota, els fa

fer més hores de les que toca, anem al jutjat a denunciar-ho. Ja

està bé, és que això és la cançó, és la cançó, per favor, per

favor, per favor!

Dit això, i és clar, i amb això aconseguiran molts de vots,

molt bé, però no es preocupi, quan dugui... jo voldria que

governassin d’aquí dos mesos, perquè quan duguessin un any

segons què ja no ho podrien dir, perquè veuria que l’escletxa

que hi ha a Balears, no li parlaré d’una altra terra, entre rics i

pobres cada vegada és més grossa perquè no presentam

mesures de canvi de model productiu, únicament i

exclusivament. L’única ilAlusió d’un nin o una nina jove que

acaba aquí és o fer-se funcionari, que la majoria ho volen ser,

no sé si ho vàreu veure a la darrera enquesta, o l’opció que té

és fer feina dins el sector turístic, de cambrer, de cambrera, que

és molt respectable, que és la meva professió real, eh, i és

superrespectable, a part és una professió de relacions amb el

món increïble, increïble.

Davant aquesta qüestió, no facin de menys encara el nostre

sector, intentin, si hi ha coses que no van bé, denunciar-les. Per

mor d’això, nosaltres, en el primer punt, ens abstendrem,

perquè aquesta reactivació del 3,5, senyors diputats i diputades

del PP és reactivació que bona seria que, després de tocar en

terra del tot, encara volguéssim fer de miners, és a dir, farem

una mina. (...), però anem a veure les dades reals, vostès tenen

que el 2015, com el 2014 i el 2013, continuaran tancant

empreses a Formentera, a Eivissa, Menorca i a Mallorca.

Vostès saben que el comerç minorista presentava tant el 2014,

com el 2015, unes dades de creixement molt pitjors que tota la

resta de sectors. Però és que aquest comerç minorista manté

prop del 27% dels llocs de feina d’aquesta comunitat

autònoma.

És clar, és que..., és clar quan un surt aquí i veu qualcú en

el diari demà, a la televisió avui o a la ràdio: és que els del

Parlament reconeixen que això va bé i tal i qual. No, jo no dic

que vagi malament, jo dic que no podem presumir, perquè hi ha

molta gent que ha sofert. I de la mateixa que li dic això al Sr.

Saura els ho dic a vostès.

Després hi ha una altra cosa, alguns municipis de Mallorca,

com Esporles, Santa Maria, Montuïri, encara avui presenten

evolucions totalment negatives, totalment negatives. O vostè

sap que la reactivació econòmica a Menorca, el 2015, és prou

inferior a la resta de les altres tres illes. Com poden enviar un

missatge d’aquesta manera? Hem d’anar..., és clar, però hem de

cobrir l’expedient, els hem d’entretenir el dimarts el capvespre,

eh, i aquí som. I a mi m’agradaria més realment que tractàssim

quin és el nou model.

Vist això, nosaltres en aquest punt ens abstendrem.

En els punts 2 i 3 hi ha unes esmenes, bé, en ares al

consens, si s’aproven les esmenes votarem a favor, si no ho

veig difícil, ens hauran d’acabar de convèncer.

I sobretot, en el punt 3, vostès diuen: instar el Govern balear

que en el pacte de competitivitat l’ocupació, la qualitat i el

progrés social es tractin, si n’és el cas, es reconsiderin, eh, amb

totes les parts que intervenen en aquells aspectes de la Llei

turística, agrària i tal, en ares a un gran consens. Senyors del

PP, vostès no varen cercar aquest consens quan les van fer. No

receptin a aquesta gent el que vostès no varen fer, crec que això

és una pèrdua de temps i per això ho vol dir El Pi.

I el punt 4, diu: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a aglutinar tot el coneixement que

s’hagi generat a Balears al voltant de la seva estructura

econòmica, per poder identificar cap on ha d’evolucionar el

model productiu.” Jo això no sé si ho hem d’agafar amb un

gambaner, amb uns filats o amb les mans, és a dir, aglutinar tot

el coneixement. No, no, si el coneixement que tenim... és que

n’hem d’inventar un altre de coneixement, que no és el

coneixement que tenim ja del know-how, que té a veure amb el

món turístic o amb segons quin tipus d’empreses de serveis que

estan relacionades amb el món turístic, sinó que hem de ser

capaços d’aglutinar un altre coneixement. I després tenim que

jo ahir vaig veure el Sr. Gijón a un debat a Canal 4, i no estar...

això de la facultat de medicina els costa, els costa; després els

de Podemos, que no la volen, i de què hem d’anar a parlar

d’aglutinar coneixement, si vostès allà on podem tenir un

coneixement nou, que no són les doctores i els doctors, sinó el

que genera l’entorn, ni el volen crear.

Mirin, jo, la veritat és que des d’El Pi creiem que seria

important que les coses que presentem, si realment les volem

presentar, tenguin una coherència i que als ciutadans no els

facem creure que en un segon això canviarà i tothom anirà bé.

I acab, Sr. Saura, amb el que li he dit: vull acompanyar-lo

a vostè a denunciar les empreses que maltractin, que

maltractin,...

(Remor de veus)

... no, no, que el vull acompanyar a partir d’ara, que el vull

acompanyar, que maltractin i no tenguin en compte homes o

dones que fan feina a un hotel, a una fusteria o a un taller i que

realment els facin fer càrregues pesants o el que no toca, el vull

acompanyar. Però li diré una cosa, en todas partes cuecen

habas, en todas partes, sempre això depèn d’aquella dona o

d’aquell home el que té dins el seu cor a l’hora de tractar els



2098 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 36 / 3 de maig de 2016 

 

seus treballadors o treballadores. Per això ha de demanar i ha

de parlar, no només amb segons qui, ha de parlar amb més

gent, i si coneix això, nosaltres l’acompanyarem, però no

dimonitzem el sector. I miri que jo som d’aquells que el vull

canviar, jo el vull canviar, jo crec en un altre model que no és

aquest, però no facem mal al sector, perquè li fem mal.

De la mateixa manera, i acab, i miri, no volia consumir, el

Sr. Melià em farà renou, de la mateixa manera que el PP està

tot el temps que el Govern maltracta el turisme -que jo no ho

veig-, vostès estan amb la història que els empresaris, i diuen

els grossos maltracten els treballadors. Jo el que crec és que ni

maltractam el turisme i en canvi crec que hi ha empreses o

empresaris que no s’ajusten a com han de tractar les persones,

però que n’hi ha moltes més que s’ajusten; de vegades, quan

parlam així, en general, porque yo defiendo al trabajador, miri,

nosaltres dels 34.000 vots que vàrem tenir, més de 34.000, estic

convençut que la majoria són treballadores i són treballadors.

Moltes gràcies, així de clar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, ha d’anar acabant, per favor.

Té la paraula la Sra. Patrícia Font del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Abans d’entrar

a la moció, voldria fer una petita reflexió sobre llibres i

informes. D’un temps ençà els llibres publicats per economistes

es converteixen en èxits editorials, i açò és així perquè la gent

cerca respostes, un exemple pot ser el de Thomas Piketti i El

capital al segle XXI. A la vegada, també tenen major

repercussió mediàtica informes com el d’Oxfam Intermón, amb

propostes de mesures econòmiques concretes, inclusives de

debò, entre d’altres, potents salaris mínims, renda bàsica

universal incondicional o formació específica per evitar

l’exclusió digital. O el llibre Inequality, what can be done?,

d’Anthony Atkinson, són només alguns exemples de l’interès

teòric i pràctic per articular propostes que facin factible una

societat econòmicament, socialment i ecològicament més justa

i inclusiva, que és cap on ens hauríem d’adreçar per dissenyar

un nou model productiu, laboral i social, és a dir, un futur més

just.

Però aquests exemples no els trobam només dins el món

acadèmic, sinó que també ho podem veure en ambients tan

ortodoxament neoliberals com el World Economic Forum, els

quals van expressar un dels missatges més mediàtics del 2015:

només una millor distribució farà més sostenible una eventual

recuperació. Però no només els reunits a Davos fan aquests

plantejaments, fins fa poc tractats de subversius i propis dels

antisistema, l’OCDE introdueix a les seves propostes el

concepte de creixement inclusiu, sens dubte el document més

rellevant d’aquesta heterodòxia de l’OCDE és Tots a bord.

Fent inclusiu el creixement.

I si això no fos suficient, resulta que el G20, en el

comunicat de la cimera de Turquia 2015, també parla de

creixement inclusiu. Tanmateix la sorpresa més grossa és que

el Fons Monetari Internacional comença a introduir en el seu

argot reflexions sobre la insostenibilitat de l’economia de les

desigualtats i en el seu informe Perspectives econòmiques

mundials 2016 arriba a afirmar que un excés de flexibilitat

laboral o l’abaratiment de l’acomiadament durant la crisi té

efectes negatius en la repercussió econòmica.

Entrant ja dins les qüestions que es proposen a la moció,

des de MÉS per Menorca ens abstendrem en el punt 1, perquè

cal analitzar amb més detalla aquestes dades i a qui beneficien,

o si parlam de microeconomia o de macroeconomia.

Pel que fa als punts 2 i 3, amb el redactat actual no hi

podem votar a favor, i ens agradaria que acceptessin l’esmena

de substitució presentada per MÉS per Mallorca, perquè

consideram que el nostre interès comú ha de ser justament la

diversificació de l’economia, perquè si alguna cosa hem hagut

d’aprendre d’aquesta crisi és la importància de tenir els ous a

diferents paners i perquè, a més a més, s’engega l’eina per fer-

hi feina, el Pacte per la competitivitat.

Pel que fa al punt 4, hi votarem a favor perquè compartim

el fet de la necessitat d’analitzar en consciència l’estructura

econòmica per tal d’encaminar-nos cap a un model productiu,

si és açò el que demanen.

I ja en el darrer punt, també ens agradaria que acceptessin

l’esmena presentada pel Grup Socialista, per tal de fer un pla

per l’ocupació.

Tenint en compte tota la literatura sobre economia a la qual

he fet referència al començament de la intervenció i la realitat

en la qual vivim, resulta més que evident que les mesures

preses durant la crisi no han estat efectives i han escorat la

nostra societat cap a un món cada vegada més desigual. Amb

tot, quedam a l’espera de veure quina és la resposta del Grup

Popular pel que fa a les esmenes presentades.

Fa més de 300 anys Immanuel Kant ens convidava a atrevir-

nos a pensar, avui el repte és atrevir-se a pensar en la igualtat

com a un factor clau del nostre creixement present i futur.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay del Grup Parlamentari

Mixt, Ciudadanos Partido de la Ciudadanía.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Aquesta moció que avui discutim jo, francament, no sé si és

d’exaltació i de patriotisme, com acaba de dir el Sr. Jaume

Font, però sí torna ser una d’aquestes mocions en què resulta

difícil que els grups representants a la cambra puguin no estar-

hi d’acord, o mínimament d’acord, com a mínim, per diferents

motius. En primer lloc perquè llevat del punt número 3, és una

moció prou genèrica com per haver deixat de banda tot allò que

podia molestar qualque grup parlamentari i dur-lo a votar en
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contra. En segon lloc perquè apelAla al consens i resulta difícil

dir que no al consens, quan l’objectiu perseguit és un objectiu

tan noble. I en tercer lloc, perquè aquest objectiu té a veure de

manera manifesta, amb el benestar dels ciutadans, si l’economia

creix, el model productiu millora i tot això reverteix en un

mercat laboral més estable i caracteritzat per un augment

progressiu dels salaris. Què més podem demanar?

Començ per aquí per aclarir que no han d’esperar de la

meva intervenció grans aportacions, si un cas qualque precisió

respecte d’alguns dels punts de què consta aquesta moció. El

primer punt per exemple, va ser redactat com és evident, abans

de què es fessin públiques les dades relatives a l’atur del primer

trimestre d’enguany i aquestes dades de fet, no fan sinó

confirmar la tendència a l’increment de l’ocupació, una

generació neta d’ocupació amb un increment d’hores

treballades del 10,5% en relació al primer trimestre de l’any

passat, per tant, unes bones dades, cosa que confirma els bons

pronòstics de creixement econòmic apuntats abans, i cosa que

no exclou, emperò, que continuï havent-hi molts de problemes

i de coses millorables en aquesta comunitat. 

El punt número 2 demana al Govern que els canvis

legislatius que faci comptes fer i afectin els sectors productius,

els faci amb consens, o sigui, parlant amb l’oposició i arribant

a acords. No sembla que aquesta demanda sigui ociosa, donat

algun precedent, però, en tot cas, benvinguda sigui i esperem

que sigui recollida pels seus destinataris.

El punt número 3 torna apelAlar al consens, ara, aquí ja

entenc que serà més difícil que als grups parlamentaris de la

majoria, s’hi afegeixin, ja que el que demana aquest punt és que

el Govern reconsideri els aspectes de les Lleis turística, agrària

i del sòl, que varen ser suspesos o modificats per mitjà

d’aquells dos decrets llei de mesures urbanístiques del mes

passat, que els reconsideri, o com a mínim els tengui en

compte, que és el que diu crec, o que els tracti, que és el que

diu crec recordar la moció.

El punt 4 amb aquest propòsit d’aglutinar tot el

coneixement que s’hagi generat a Balears al voltant de la seva

estructura econòmica, entenc que el que suggereix és una

espècie de comitè de savis, vius o morts, que ens ajudi a veure-

hi clar. No em sembla mala idea, però per ventura s’hauria de

desenrotllar, efectivament, un poc més.

I el darrer punt, tampoc no crec que presenti una gran

dificultat d’acceptació. Si no ho he entès malament, parlam

aquí d’economia colAlaborativa i és vera que aquesta economia,

que és en gran part l’economia del futur, la que practiquen avui

molts de joves que tenen feina, o que tenen una feina que per

ventura és precària, però que com a mínim la tenen, necessita

un pla, una estratègia, una regulació i sobretot una aposta

decidida de les nostres institucions. 

Per tant, nosaltres donarem en principi suport a aquesta

moció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Santiago Tadeo del Grup Parlamentari

Popular per fixar la posició i assenyalar les esmenes

acceptades.

EL SR. TADEO I FLORIT:

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

Sr. Font, em sap greu si fem perdre el temps al Sant Crist gros,

que cada setmana ve aquí a dictar sentència sobre la seva

experiència.

(Algunes rialles i remor de veus)

El que debatem avui, Sr. Font és tan o més important que

debatre sobre la venda ambulant i vostès ho han dut aquí, per

exemple, una interpelAlació, la setmana que ve veurem també

una moció. Què és que allò és molt important o és que el que

no ho presenta El Pi en aquesta cambra no ho és? És així?

Doncs no, Sr. Font, vostè s’equivoca i a més no ho ha entès, no

ha entès aquesta moció. L’equip de govern en aquests moments

diu que vol fer un canvi de model i el que fa és precisament

anar i posar mesures en contra a aquesta petit comerciant a què

vostè es refereix, a aquell petit pagès que té una finca petita. I

amb els canvis normatius que ha fet i la prova, s’adonarà que

votaran en contra dels punts 2 i 3, que parla de la modificació

de la Llei agrària, de la Llei turística i la Llei del sòl. 

Perquè aquí parlam de grans empresaris, jo no tenc cap

amic gran empresari i el teixit productiu de Balears, el 90% és

precisament petita i mitjana empresa, açò que vostè ha dit i açò

que vostè defensa, i açò és el que nosaltres defensam i per açò

som aquí. I al que fa referència precisament és a açò, no fem

referència a cap altra cosa, ni a perdre el temps, perquè si hem

perdut el temps, vostè ens l’ha fet perdre i gairebé deu minuts

també, alguna cosa també li devia interessar, però com sempre

surt aquí com el Sant Crist gros, donant ordres i assentant

càtedra, intentant assentar càtedra, i ja està. No, no, Sr. Font és

així, dimarts rera dimarts.

A partir d’aquí, la realitat és que nosaltres presentam

aquesta moció que ve d’una interpelAlació, perquè efectivament

ens preocupa, ens preocupa el que fa el Govern en aquest

moment, el Govern no fa una política cap als sectors

productius. Aquí en els punts 2 i 3, precisament el que els

demanam és que tornin reconsiderar, com vostè ens diu, que

reconsiderin, si n’és el cas, és que ho posam així de fàcil,

aquells aspectes que han modificat de la Llei agrària, de la Llei

turística i de la Llei del sòl, sense cap consens, que precisament

tal vegada afavoreix aquell que té un restaurant petit... -sí, sí, és

així, Sr. Font, és així- i açò és l’important perquè hem tocat

aquestes lleis que tots els sectors les veien bé, sense cap tipus

de consens i a més sense cap tipus de transparència.

I efectivament, el punt quart, quan parlam d’aglutinar tot el

coneixement que hi ha, hi ha gent que ho ha entès i gent que no

ho ha entès, però hi ha fundacions a Balears que es dediquen a

estudiar l’evolució que ha tingut i no tan sols l’evolució que ha

tingut l’economia en els 10 o darrers 15 anys, i no en vull

anomenar cap, en podríem anomenar moltes, sinó que és cap al

futur on hem d’anar, perquè a mi el que em fa por, Sr. Font, el
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que trob que no..., no, no, em dirigeixo a vostè perquè vostè sol

dirigir-se també moltes vegades al Grup del Partit Popular, i a

mi el que em fa por, Sr. Font, és que aquest Govern, ho dic

perquè ho entengui, aquest Govern el que fa és dir quiet tot el

que hi havia i no fer res i el no fer res és contraproduent per als

sectors productius de les Balears, és contraproduent, i viu

d’inèrcia. I els canvis que es fan normatius, o el que fa l’acció

política del Govern en aquests moments no ho veurem a curt

termini, que a més queden tapats per l’actual conjuntura

econòmica que té el sector turístic. I açò és la realitat, Sr. Font,

açò és la realitat.

Per tant, jo no consider que haguem perdut el temps. I en

qualsevol cas una setmana més, l’he perdut amb els deu minuts

de la seva intervenció.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Perdoni Sra. Presidenta, dit açò, dit el que he dit, les

esmenes del Grup MÉS per Mallorca no les acceptarem, perquè

precisament no van en contra dels canvis normatius que vostès

van fer a través de decret llei. I sí acceptarem el punt 5 del

Partit Socialista, perquè crec que el que fa és ampliar aquest

punt.

I lògicament en aquest sentit acceptam votació per separat.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Digui Sr. Font?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Si em donaria mig minut per alAlusions?

LA SRA. PRESIDENTA:

No, Sr. Font, no ha estat alAludit...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

AlAludit no, “matxacat”.

LA SRA. PRESIDENTA:

... ha estat mencionat. Per tant,...

(Algunes rialles)

...passam a votació.

Començam la votació del punt 1. Votam.

Vots a favor 19, vots en contra 9, abstencions 25.

Queda rebutjat el punt 1. 

(Remor de veus)

Ah! Queda aprovat, sí, perdó.

Votació del punt 2. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 30; abstencions. 1.

Queda rebutjat el punt 2. 

Votació del punt 3. Votam.

Vots a favor, 19; vots en contra, 30; abstencions: 4.

Queda rebutjat el punt 3. 

Votació del punt 4. Votam.

Vots a favor: 53.

Queda aprovat el punt 4. 

Votació de l’esmena 7127/16. Votam.

Vots a favor: 53.

Queda aprovada l’esmena esmentada. 

V. Debat de presa en consideració de la Proposició de

llei RGE núm. 367/16, presentada pel Grup Parlamentari

El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de llei de

la custòdia compartida per a la igualtat en les relacions

familiars davant el cessament de la convivència dels pares.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon al

debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE

núm. 367/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de llei de la

custòdia compartida per a la igualtat en les relacions familiars

davant el cessament de la convivència dels pares.

La secretària primera llegeix el criteri del Govern, escrit

RGE núm. 1717/16.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Perdó. Acord de manifestació del criteri del Govern de les

Illes Balears respecte de la presa en consideració i la tramitació

de la proposició de llei de la custòdia compartida per a la

igualtat en les relacions familiars davant el cessament de la

convivència dels pares. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en la sessió de

dia 22 de gener de 2016, va admetre a tràmit la Proposició de

llei de la custòdia compartida per a la igualtat en les relacions

familiars davant el cessament de la convivència dels pares,

RGE núm. 367/2016, presentada pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES. 

D’acord amb el que disposen els apartats 3 i 4 de l’article

131 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, la Mesa

de la Cambra ha transmès la proposició de llei esmentada al

Govern de les Illes Balears perquè en el termini de quinze dies

manifesti el seu criteri respecte de la presa en consideració i

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=20160367
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també la seva conformitat o no amb la tramitació si implica un

augment del crèdit o una disminució dels ingressos

pressupostaris. 

Una vegada solAlicitat el parer de la Conselleria de Serveis

Socials i Cooperació i de la Conselleria d’Hisenda i

Administracions Públiques sobre la iniciativa legislativa

esmentada, a fi de poder traslladar el criteri del Govern al

Parlament, ambdues, juntament amb la Conselleria de

Presidència, han manifestat el seu respectiu judici favorable. 

El Consell de Govern, a proposta del conseller de

Presidència, adopta l’acords següent: 

Manifestar, atès el que disposa l’article 131.3 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el criteri

favorable del Govern de les Illes Balears respecte de la presa

en consideració de la proposició de llei de la custòdia

compartida per a la igualtat en les relacions familiars davant el

cessament de la convivència dels pares. 

Segon, manifestar igualment en consideració al que

estableixen els mateixos articles del Reglament de la Cambra,

la conformitat del Govern de les Illes Balears en la tramitació

de la proposició de llei esmentada.

Tercer, donar trasllat d’aquest acord al Parlament de les

Illes Balears perquè se’n derivin els efectes oportuns. 

LA SRA. PRESIDENTA.

Té la paraula el Sr. Josep Melià, del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. MELIÀ I QUES:

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

Jo intentaré no fer perdre el temps massa a ningú, a cap grup

parlamentari, ni al nostre ni als altres, ni a les persones que ens

acompanyen, per suposat.

Bé, el debat que ens ocupa és el debat de presa en

consideració d’una proposició de llei sobre la custòdia

compartida. Jo vull començar la meva exposició fent dues

pinzellades dels antecedents on ens trobam amb aquesta

iniciativa. És evident que en els darrers quaranta anys hi ha

hagut una evolució social molt important caracteritzada, entre

altres coses, per l’accés de la dona a la feina. Per tant, aquella

visió antiga que la dona es dedicava, es responsabilitzava dels

nins i el pare es responsabilitzava de dur els doblers i de fer

feina és evident que és un visió absolutament superada avui en

dia. 

De totes maneres, en aquests antecedents tenim una

regulació jurídica que encara no reflecteix, en el nostre mode

de veure, no reflecteix amb exactitud aquesta evolució social,

i per tant, continua tenint com a principi general l’atorgament

de la guarda i custòdia a la mare i no a tots dos de manera

compartida, a pare i mare de manera compartida. Aquesta és la

regulació jurídica, perquè en realitat podríem dir que el principi

general és l’atorgament de la guarda i custòdia dels nins a la

mare i que l’excepció, una excepció numèricament important,

però excepcional és l’atorgament compartit de la guarda i

custòdia, les xifres així ho indiquen, les xifres diuen que en el

cas de Balears, que és una de les comunitats autònomes amb un

nivell de més custòdies compartides ens trobam en el 30%. És

a dir, una de cada tres situacions de trencament de la

convivència familiar acaba amb guarda i custòdia compartida.

És a dir, que a les dues terceres parts, la gran majoria de les

situacions, no hi ha guarda i custòdia compartida. Això són els

nombres que són irrebatibles i crec que són claríssims. Aquesta

és la situació.

Què és la custòdia compartida? La custòdia compartida és

el repartiment de la convivència dels menors entre els pares

atesa una situació de trencament, de divorci, de separació, de

nulAlitat matrimonial. 

La proposició que el nostre grup parlamentari fa, la

proposició que presentam a la seva presa en consideració, el

que pretén sobretot és omplir de contingut els drets dels

menors, omplir de contingut els drets dels menors, per què?

Perquè els convenis internacionals, ratificats per l’Estat

espanyol i fins i tot sentències del Tribunal Suprem, el que

diuen és que hi ha uns drets dels nins a mantenir relacions

personals i contacte directe amb els dos pares, amb els dos

progenitors, és el dret dels menors a tenir relacions amb els

seus pares. Per tant, la pretensió d’aquesta iniciativa és omplir

de contingut aquest dret del menor. Per això, tota la proposta

que fem pivota en el sentit de donar força a l’interès del menor,

que és l’interès prevalent, l’interès prevalent de la nostra

iniciativa és l’interès del menor. Això crec que és molt

important perquè se senten coses de vegades que no tenen res

a veure amb la pretensió, amb l’objectiu que nosaltres

perseguim amb aquesta iniciativa que, ja dic, és omplir de

contingut aquest dret dels menors.

Juntament amb aquest omplir de contingut els drets dels

menors, és evident que, a més, la custòdia compartida transita,

ajuda, colAlabora a avançar cap a dos objectius que també ens

semblen importants, un és el de la igualtat d’homes i dones,

igualtat d’homes i dones en tots els aspectes, també en

l’educació i en el desenvolupament dels seus fills. I un segon

objectiu, la corresponsabilitat d’aquests pares i mares en

l’educació i en el desenvolupament dels seus fills, és evident

que una custòdia individualitzada a uns dels pares lleva

responsabilitat, lleva compromís, lleva implicació a l’altre pare

que no té la custòdia, la guarda i custòdia d’aquest fill.

Per tant, entenem que la societat s’encamina cap a aquesta

igualtat i cap a aquesta corresponsabilitat i per tant, tot i que hi

ha dificultats, innegables dificultats, crec que el camí a seguir

és aquest.

De fet, hi ha moltes comunitats autònomes que així ho han

entès i que així ho han legislat i per tant, hi ha moltes

comunitats autònomes que ja ens van endavant, no estam en la

avantguarda en igualtat, estam -diguem- en la reraguarda en

igualtat ja que hi ha altres comunitats autònomes que sí tenen

normativa de custòdia compartida, per exemple és el cas

d’Aragó, des de l’any 2010 amb un funcionament adequat, amb

un funcionament satisfactori de la guarda i custòdia

compartida.
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La nostra proposició el que diu és que, en cas que hi hagi

conveni, és a dir, en la situació de separació, divorci, nulAlitat

de la relació familiar entre pare i mare, en cas que hi hagi

conveni regulador s’estarà a al que digui aquest conveni, per

tant, si el pare i la mare pacten qualsevol règim de guarda i

custòdia dels seus fills, evidentment el que hagin pactat serà el

que anirà endavant i el que s’haurà d’establir. En cas que no hi

hagi acord entre els pares i per tant hi hagi un conflicte

contenciós davant un jutge que hagi de determinar la guarda i

custòdia del fill, el que proposam és que el jutge, cas per cas,

hagi de decidir la guarda i custòdia en interès del menor -en

interès del menor-, això és el principi general, que el jutge

decideixi en interès del menor.

Si no hi ha circumstàncies que així ho aconsellin, que

s’atorgui la guarda i custòdia al pare o mare, si no hi ha

circumstàncies que així ho aconsellin que seran valorades

adequadament pel jutge, si no existeixen aquestes

circumstàncies el criteri general que volem que es reflecteixi en

norma jurídica és que el principi general serà la guarda i

custòdia compartida entre pare i mare.

Aquesta és la proposta que fem, no entram al detall perquè

aquest és un debat de presa en consideració i per tant, no hem

d’entrar a determinades lletres que, evidentment, si es prengués

en consideració podrien ser modificades, objecte d’esmenes i

no entrarem per tant en qüestions molt de detall de la proposta

que no correspon al debat que ens ocupa avui.

És cert, com passa en tots els ordres de la vida, que

determinats règims jurídics poden ser aprofitats i poden ser

pervertits per determinades persones i se’n pot fer un ús

fraudulent, això passa en tot i en això és evident que també pot

passar, però és més difícil que passi, i diré per què és més

difícil que passi, perquè hi ha sempre una intervenció d’un

jutge, per tant, hi ha la intervenció d’una persona amb autoritat,

amb poder, amb coneixement, amb preparació per rectificar i

per ponderar i per depurar aquelles situacions fraudulentes,

aquelles situacions abusives que es puguin donar. Com que

sempre estam en el cas de la intervenció d’un jutge serà molt

més difícil que es donin aquestes circumstàncies i, a més a més,

no podem perdre de vista que en el cas de la guarda i custòdia

dels fills menors d’edat i en el cas de separacions i divorcis

sempre hi ha un seguiment per part del jutge, sempre hi ha la

possibilitat de canviar les mesures reguladores d’aquella

separació o d’aquell divorci. 

Per tant, sempre, si no es compleix el desig que els dos

pares es corresponsabilitzin de l’educació i del

desenvolupament del menor sempre, es podrà instar la

intervenció del jutge i canviar la guarda i custòdia atorgada. Per

tant, hi ha mecanismes més que suficients, apart que la llei

també recull altres mecanismes perquè no és una... guarda i

custòdia necessàriament al 50%, sinó sempre en les

circumstàncies concurrents, per tant, les circumstàncies poden

fer que la guarda i custòdia pugui ser del 60 al 40, és igual, hi

ha moltes possibilitats ja que la casuística és infinita ja que

cada parella podríem dir que és un món. 

Per tant, és el jutge qui ho haurà de valorar, però nosaltres

el que volem és avançar, avançar com a societat, avançat cap a

l’interès del menor que ha de ser el que ha de presidir les

nostres decisions, cap a aquest dret del menor que té... la

convivència a pare i mare cap a la corresponsabilitat del pare

i mare i per tant, demanam a la Cambra el suport i la presa en

consideració d’aquesta iniciativa. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspon ara demanar quins

grups parlamentaris volen parlar en torn a favor d’aquesta

proposició de llei. Respon pel Grup Parlamentari Popular la

Sra. Sandra Fernández, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. En primer lugar, decir que el

Grupo Popular, evidentemente, dará apoyo a esta proposición

de ley que ha presentado el Grupo El Pi, agradecerle la

presentación de esta proposición de ley, pero, como así ha

comentado el Sr. Melià, centremos el debate. Hoy debatimos la

toma en consideración de esta proposición de ley que, en el

caso de que se apruebe, se iniciará una tramitación

parlamentaria donde todos los grupos podremos aportar

nuestras propuestas, nuestras iniciativas para mejorar esta ley,

es decir, no es un texto cerrado.

Lo digo porque en los días que han precedido este pleno,

pues evidentemente sí que se han escuchado los

posicionamientos de los otros grupos y creo que precisamente

dar la oportunidad a esta proposición de ley para que se tramite

sí que permitiría a los otros grupos el poder opinar y el poder

debatir con mucha mayor profundidad esta cuestión.

La ley que presentan o la proposición de ley que presenta El

Pi pretende establecer como régimen general, como así se ha

dicho en los casos de ruptura de convivencia de una pareja y en

caso de ausencia de pacto la custodia compartida de los hijos,

pero como regla general, no como la única regla ni como la

regla exclusiva.

También creo... y agradecerle al Sr. Melià, que ha centrado

el debate defendiendo y poniendo en valor que el interés que

hay que proteger por encima de todo es el del menor, es cierto

que una ley que ampare la custodia compartida puede conjugar

varios derechos, el de los padres y el del menor, pero no

debemos olvidar nunca que el derecho que debe prevalecer

siempre es el del menor, es el interés del menor y,

precisamente, los regímenes de guardia y custodia

consideramos -y creo que en esto estamos todos de acuerdo-

que deben establecerse teniendo en cuenta el interés del menor,

planteándonos qué es lo mejor para el menor. 

Creo que en una situación normal todos podríamos decir

que lo mejor para el menor evidentemente es que pueda estar

con su padre y con su madre, evidentemente en el caso de que

no pueda estar con ambos, si hay una ruptura o si hay una

separación y se produce el cese de la convivencia, creo que lo

mejor para el menor evidentemente es que pueda tener una
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relación igualitaria con los padres, con carácter general.

Evidentemente, después hay muchas excepciones que esta

proposición de ley también contempla y evidentemente en el

caso que no haya acuerdo será un juez el que determine,

estudiados todos los casos, qué es lo mejor para el menor o

para los menores en este caso y es responsabilidad de las

administraciones en este caso, tanto a la hora de legislar en el

Parlament como de las administraciones por ejemplo en el caso

del Govern a través de la mediación familiar, que siempre se

proteja este interés y que en los casos de separación que ya de

por sí puede ser traumático para el menor ésta tenga los

menores efectos en el desarrollo del menor y que

evidentemente se pueda vivir con la mayor normalidad posible,

no solamente en el momento de la ruptura, sino desde la ruptura

hasta que evidentemente el niño vaya creciendo, y atendiendo

a este criterio debemos regular esta materia.

Es cierto que esta materia ya está regulada en algunas

comunidades autónomas que tenían derecho civil propio, se

presenta una propuesta para regularla en nuestra comunidad

autónoma, lo ideal para nosotros -y así se ha comprometido el

Partido Popular- es regularlo a nivel nacional porque creemos

que evidentemente en toda España se debería regular la

custodia compartida, pero tenemos la oportunidad de empezar

a regularlo en nuestra comunidad autónoma.

Totalmente de acuerdo con lo que se ha planteado por parte

de El Pi, que evidentemente vivimos en una sociedad que no es

la misma que hace años, que los roles familiares han ido

cambiando, que el papel de ambos progenitores es cada día más

igualitario, y que eso es algo que también debe continuar

después de una separación entre la pareja. En primer lugar, y

así lo recoge la ley, como no podía ser de otra forma, se debe

respetar la libertad de la familia a la hora de poder acordar un

posible pacto para la custodia del menor, evidentemente

también supervisado en este caso por un juez, porque también

los pactos en este caso deben asegurar el interés del menor.

Pero en el caso de que no se pueda conseguir un pacto, sí

que es cierto que hay numerosos estudios, muchos expertos que

consideran que la custodia compartida puede aportar

numerosos beneficios al menor. Por ejemplo, favorece la

estabilidad emocional, aumenta la autoestima al evitar la

sensación de abandono por alguno de los progenitores; tiene un

modelo también de referencia igualitaria entre hombres y

mujeres; evidentemente, también el hecho de que, y se ha

demostrado, beneficia a los padres en el sentido de que se

produce una menor conflictividad, también va a repercutir muy

positivamente en el bienestar del menor. Con todo ello creemos

que la sociedad nos está reclamando, en este caso a los

políticos, dar un paso más, adaptar la normativa a la realidad

social y en este caso evidentemente hacer de la norma general,

lo que ya está ocurriendo en la calle.

Esto no significa que evidentemente no se regulen las

excepciones o que la custodia compartida pues sea beneficiosa

en todos los casos. Evidentemente hay casos que, aunque no

haya un conflicto familiar, pues por las circunstancias

familiares, por ejemplo que uno de los progenitores tenga un

trabajo en que deba viajar mucho y no pueda estar en el

domicilio o en la casa durante largos periodos de tiempo, es

evidente que tal vez la custodia compartida no sea lo más

beneficioso para el menor. Pero, precisamente, creemos que

esta ley ya recoge estos supuestos. Y si se quieren regular de

una manera más detallada, se tendría oportunidad en la

tramitación parlamentaria.

Y volvemos a repetir, el derecho que recoge esta ley y que

debe prevalecer es del menor. No es el derecho en este caso ni

del padre, ni de la madre, debe ser el del menor. Y

evidentemente después también de forma colateral, también se

pueden ejercer los derechos de los padres.

A mi me gustaría leerles el artículo 6.2, que es precisamente

el que da esta preferencia a esta custodia compartida y que dice

lo siguiente: “El juez adoptará de forma preferente la custodia

compartida por el interés de los hijos menores, a excepción de

que la custodia individual sea más conveniente, teniendo en

cuenta el plan de las relaciones familiares que deberá presentar

cada uno de los progenitores y atendiendo a determinados

factores que se detallan”. Es decir, la propia ley contempla,

como criterio general, la custodia compartida, pero también

establece que la custodia individual puede ser beneficiosa si se

atienden a las circunstancias familiares. Es decir, no excluye de

ninguna manera que en algunos casos sí que es cierto que la

custodia individual pueda ser más beneficiosa para el menor.

Esto también lo digo por las manifestaciones que han hecho

algunos grupos en el sentido de que la custodia compartida ya

excluía otros posibles regímenes de custodia en esta ley. Y yo

creo que ha quedado bastante claro con la lectura del artículo

que no es cierto, que hay una prevalencia con carácter general,

pero evidentemente se pueden establecer las excepciones que

puedan tener, evidentemente cada familia es única.

Creemos que hoy tenemos la oportunidad de dar apoyo a

esta tramitación, como decía, para adaptarnos a la realidad, a

una demanda social, pero también evidentemente porque si la

sociedad está cambiando, nosotros debemos cambiar con la

sociedad, pero sobre todo porque es cierto que a día de hoy y

a través de numerosos estudios se está demostrando que la

custodia compartida en la mayoría de los casos, va a ser lo más

beneficioso para el menor. Y es el deber de todos nosotros

adaptar la normativa precisamente para que los niños y niñas

puedan crecer con la mayor normalidad posible,

independientemente de que se haya producido una separación

por parte de sus padres.

En este sentido, dar el apoyo y a decir que apoyaremos esta

propuesta, que en el caso que se pueda aprobar, también

presentaremos nuestras enmiendas para poder mejorar el texto

y también pedirles a los grupos que ya han manifestado su voto

en contra, que se puedan replantear este posicionamiento,

porque creo que entre todos podríamos debatir mucho más en

profundidad el contenido de esta ley y evidentemente hacer una

ley mejor para todos, pero que se adapte realmente a lo que

demanda la sociedad hoy en día. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Correspon ara al Grup

Parlamentari Ciudadanos a la Sra. Olga Ballester.
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.

Ciudadanos en el capítulo séptimo de su programa, referente a

políticas de igualdad y de conciliación entre vida familiar y

laboral, en su propuesta número 15, proponemos extender la

corresponsabilidad del cuidado de los menores a los padres

separados, con medidas concretas que garanticen la custodia

compartida y para ello promoveremos una ley de custodia

compartida que recoja y siga la doctrina actual del Tribunal

Supremo y las directrices marcadas por la convención de

Naciones Unidas sobre los derechos del niño y fomentando la

corresponsabilidad en el cuidado de los menores.

Así pues, en Ciudadanos estamos a favor de la igualdad de

padres y madres y somos partidarios de una ley, en la que se

incluyan medidas que establezcan de manera real y efectiva la

custodia compartida en caso de ruptura de la convivencia de los

cónyuges, que haga de la custodia compartida de los hijos de

padres separados, la opción más frecuente y más natural, y no

una excepción como ocurre ahora, que tan sólo es compartida

en un 18% de los casos a nivel nacional y siempre en función

del interés superior del menor.

Como ya se ha dicho aquí, cinco comunidades autónomas,

aquellas que tienen competencia para ello, según sus estatutos,

tienen regulación específica sobre la custodia compartida:

Aragón, Cataluña, Navarra, Comunidad Autónoma Valenciana

y País Vasco. En todas ellas se regula la custodia compartida

como régimen más adecuado en los casos de separación o

divorcio, velando siempre por el interés superior de los

menores y conjugando los principios de corresponsabilidad

parental y derecho de los menores a la custodia compartida.

Los ciudadanos de los territorios de derecho común, es decir

aquellos que se rigen por la ley estatal, tienen muchas más

dificultades para conseguir una custodia compartida con plenas

garantías, al igual que en Baleares, que teniendo la

competencia, no ha desarrollado la ley.

¿Y cómo se encuentra entonces el tema a nivel estatal, que

es lo que hoy en día nos afecta a Baleares? A nivel estatal la

guardia y custodia compartida se encuentra en pleno debate

legislativo, jurisprudencial y doctrinal, puesto que en 2005 se

introdujo de forma expresa en nuestro derecho civil, en el

artículo 92, pero muy limitado. Incluso pero igualmente a pesar

de las limitaciones con las que esta reforma abordó la guarda

y custodia compartida, el Tribunal Supremo en su sentencia de

la Sala de lo Civil, de 29 de abril de 2013, señaló que está

redacción del artículo 92, no permite concluir que se trate de

una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de

considerare normal e incluso deseable, porque permite que sea

efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con

ambos progenitores. Aún en situaciones de crisis, siempre que

ello sea posible.

Así, a partir de la reforma del Código Civil en 2005 y los

pronunciamientos del Tribunal Supremo de 2013, los jueces y

tribunales son más proclives a su implantación, aunque en la

práctica no se ha producido un incremento significativo de las

resoluciones en esta modalidad. Romper con esa tendencia era

lo que pretendía un anteproyecto de ley de corresponsabilidad

parental, de 24 de julio de 2014, que ahora está paralizado. Así,

dada la ausencia de regulación legal a nivel estatal, los

tribunales han ido definiendo un modelo de custodia

compartida que se va perfilando vía jurisprudencial. El tribunal

se ha tenido que pronunciar, destacando la importancia de que

las audiencias respeten su doctrina, en aras de la seguridad

jurídica, por encontrarnos ante una necesidad de una solución

homogénea por parte de los tribunales en asuntos similares. En

estos pronunciamientos, los más importantes del Tribunal

Supremo de los últimos años, vemos que se han basado las

cinco leyes autonómicas ya existentes, y vemos que es en lo

que se ha basado efectivamente la elaboración de esta

proposición de ley de custodia compartida que hoy estamos

tomando en consideración.

Para Ciudadanos, en los procesos de familia, la verdadera

protección del menor exige tomar como punto de partida en

cada procedimiento que los hijos tienen derecho a estar y

convivir con cada uno de los padres el tiempo necesario para

que cada uno de ellos ejerza adecuadamente su derecho y su

deber de criar, de educar y de querer. A partir de ahí, y en

función siempre del interés superior del niño, se tome la

decisión que proceda.

Así pues, Ciudadanos se posiciona favorablemente a esta

proposición de ley, de la custodia compartida ante el cese de la

convivencia de los padres. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Correspon ara la intervenció

dels grups parlamentaris en torn en contra de la proposició de

llei. Pel Grup Parlamentari Podem, la Sra. Marta Maicas, per

un temps de quinze minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President, bones tardes, diputats, diputades,

treballadors i treballadores de la cambra, públic.

Bé, la guarda i custòdia compartida es troba en ple debat

legislatiu, jurisprudencial i doctrinal en el nostre país des que

la Llei 15/2005, de 8 de juliol, la introduís de forma expressa

en el nostre Dret Civil. Aquesta modificació de l’article 92 del

Codi Civil en matèria de separació i divorci va atorgar l’opció

d’aplicar la custòdia compartida en cas de consens entre els

pares a demanda d’aquests abans o durant el procediment,

excepcionalment el jutge podrà atribuir la custòdia compartida

a petició d’un sol dels progenitors si va en consonància amb

l’interès del menor, segons l’informe del Ministeri Fiscal.

Bé, les limitacions amb les quals aquesta reforma va

abordar la guarda i custòdia compartida són moltes, ja que no

estableix entre d’altres, els mecanismes de valoració i

ponderació per a l’esbrinament de l’interès del menor, ni els

criteris a avaluar per a l’atribució de la custòdia compartida, en

cas de desacord entre els pares. El Tribunal Superior, a la

sentència de 29 d’abril de 2013, va assenyalar que la redacció

de l’article 92 del Codi Civil no permet concloure que es tracti

d’una mesura excepcional. Aquí ve la primera disjuntiva amb

la llei que avui presenta El Pi en aquest parlament, sinó que el

contrari, ha de considerar-se normal i fins i tot desitjable,

perquè permet que sigui efectiu el dret que els fills tenen a
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relacionar-se amb els dos progenitors, fins i tot en situacions de

crisi, sempre que això sigui possible i en la mesura que ho

sigui.

Encara que, a partir de la reforma del Codi Civil i els

pronunciaments del Tribunal Superior, els jutges i els tribunals

són més proclius a la seva implantació, a la pràctica no s’ha

produït un increment significatiu de les resolucions acordant

aquesta modalitat de guarda i custòdia. El 2013, segons les

dades institucionals, perdó, segons les dades de l’Institut

Nacional d’Estadística, la custòdia dels fills menors va ser

atorgada a la mare en el 76,2% dels casos, al pare en el 5,5%

dels casos, compartida en el 17,5% dels supòsits de separació

d’aquest any, front al 20% a la resta d’Europa, on porten molt

més temps valorant-se com una custòdia a aplicar. No estam

molt lluny tampoc.

Destacar també que, segons dades de l’Institut Nacional

d’Estadística, el 75,8 dels divorcis i separacions registrats el

2013 van ser consensuals, és a dir que van ser els mateixos

progenitors que van decidir el model de custòdia a aplicar, el

75,5.

Els motius pels quals no hi ha un augment significatiu

d’atribució de les custòdies compartides són diversos, un dels

motius podria ser que els pares no les demanen. Es continua

considerant socialment que els fills han de quedar amb les

mares i això és fàcilment observable amb la dada donada

anteriorment, essent un 75,8% dels divorcis consensuals on

només s’atribueixen un 17,5% de custòdies compartides. Més

del 70% de les parelles que se separen opten, de manera

consensual, perquè s’atribueixi a la mare la custòdia. Només un

6% dels processos contenciosos acabarien en custòdia

compartida.

Se sobreentén que en situació de conflictivitat, entre els

pares, els jutges i els fiscals valoren més positivament que la

guarda i custòdia l’exerceixi la mare, sí.

Un altre dels motius, potser que, per una altra banda, no pot

atribuir-se, per haver violència masclista acreditada a l’entorn

familiar, és normal.

Un altre motiu és que molts homes la demanen com a

element palAliatiu de la situació econòmica que pateixen, per no

renunciar a l’ús de l’habitatge i en interès de no pagar pensió

d’aliments, i es demana, i es denegava per no observar interès

per al menor, que és qui ha de prevaler en aquest sentit.

Un altre motiu seria que els jutjats continuen essent

conservadors en l’aplicació de la custòdia compartida en

situacions de conflictivitat entre els pares. Hauríem d’analitzar

si tenen raó en ser conservadors per observança d’elements que

desaconsellen la compartida.

Són ja cinc comunitats autònomes que han aprovat lleis

regulant aquest model de guarda i custòdia, Catalunya, Aragó,

Navarra, València i Euskadi ja tenen la seva pròpia regulació

en matèria de custòdia compartida, no n’hi ha prou amb

l’article 92 del Codi Civil, ni amb la Llei 15/2005, que el va

modificar; ni tan sols n’hi ha prou amb la llarga llista de

sentències del Tribunal Superior les quals intenten regular-la

des del 2013.

Idò, és necessària la implantació a Balears d’una legislatura

sobre custòdia compartida? Des de Podem pensam que sí, sí,

sens dubte, no hauríem d’esperar fins que el Tribunal Superior

resolgués una a una tota la casuística sobre la custòdia

compartida, hem de regular-la sota el criteri de l’interès del

menor, perquè si aquest ho aconsella es pugui aplicar. Per això,

cal establir mecanismes el més precisos possibles per

determinar quin seria l’interès del menor, això va en contra

d’imposar per llei la custòdia compartida com a un model

preferent. Cap model no ha de ser preferent sense estudi del cas

concret si hi ha disputa entre els pares.

Sobre els actors involucrats en la proposta, són bàsicament

dos: per una banda, les associacions de pares divorciats, que

veuen injustícies en la gestió de la custòdia compartida després

d’un divorci, i, per una altra banda, hi ha les associacions en

defensa de la dona que consideren que una mala gestió de

custòdia compartida podria contribuir a la perpètua situació de

desigualtat de gènere. Defensen, en el marc d’atribució de la

custòdia compartida, de valorar el context de model de família

desenvolupat abans de la separació, la conjuntura patriarcal i la

violència masclista soferta per la dona.

Assistim a una mutació de les formes amb les quals

s’exerceix el poder patriarcal en diverses consistències sobre

les dones, algunes autores l’anomenen neomasclisme. Aquest

moviment persegueix el mateix que el masclisme clàssic i copia

un discurs políticament correcte sobre la igualtat i s’alimenta de

la despolitització, en un sentit feminista, i se suporta en els

homes que veuen els seus privilegis materials i simbòlics

retallats en experiències. El neomasclisme el que fa és parlar de

la igualtat en el punt zero de les diferències creen desigualtat;

equiparen el tractament als homes i les dones o més si hi ha

altres colAlectius subalterns en el patriarcat, sense reconèixer la

desigualtat existent ja.

Des d’un punt de vista de la justícia, el que més ens importa

és la futura situació de l’infant; des del punt de vista feminista,

el que ens interessa saber és on hi ha el parany i on la debilitat

de la ideologia patriarcal en aquest enfrontament.

L’objectiu a recuperar és la relativa pèrdua de centralitat

simbòlica i preponderància material sobre les dones i altres

subjectes subalterns del patriarcat, com són la infància i les

persones LGTBI, els drets, el reconeixement dels seus drets a

la ciutadania no poden si no construir-se sobre la relativització

o eliminació de l’hegemonia patriarcal. El patriarcat no és una

cosa, té una naturalesa relacional i un abordatge polític.

Són estratègies de confusió per no reconèixer ni opressors

ni oprimits i colAloca imposicions equidistants a subjectes que

estableixen relacions antagòniques i en conflicte.

El fons de la proposta de la llei que presenta avui El Pi

aparenta anar en línia amb les reivindicacions de pares

divorciats. El model que considerem més adequat a seguir per

regular la custòdia compartida és el que estableix la legislació

catalana. Per això, a continuació, pas a fer una comparació

entre el que està establert en aquesta llei catalana i el que
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proposa El Pi. Entre els punts fonamentals, la custòdia

compartida no s’imposa als jutges com de caràcter preferent,

s’hi tendeix en interès del menor; s’abandona el principi

general que la ruptura implica que els fills s’apartin d’un dels

progenitors.

Per una altra banda, El Pi sí planteja la imposició, ja que

disposa que ha de ser la custòdia adoptada preferent pel jutge.

Una altra, per atribuir la custòdia compartida s’han

d’estudiar judicialment una sèrie de criteris subjectius, com el

pla obligatori de parentalitat que han de presentar els pares, i

circumstàncies familiars i ponderar-los conjuntament. No hi ha

atribució preferent de la compartida, hi ha un principi de

respecte a la cooparentalitat i corresponsabilitat en la cura dels

fills, després de la separació, que pot concretar en una custòdia

compartida o no. El Pi vol que, si no hi ha consens entre els

pares, s’apliqui sí o sí la custòdia compartida, llevat que

s’acrediti que la custòdia individual és més convenient. Això

implica que si no té un progenitor amb diners per litigar i

acreditar que l’individual és més convenient per al menor,

s’adoptarà, per defecte, la custòdia compartida encara que el

perjudiqui si el jutge no ha estat capaç amb els elements que té

per prendre una altra decisió.

El Pi també parla del dret que els pares tenen a la igualtat

en les seves relacions familiars sense atendre algun tret social

masclista, el model familiar imperant, ni a la possible actitud

masclista del pare; El Pi considera que la igualtat entre l’home

i la dona s’aconsegueix per l’atribució a l’home de la custòdia

compartida, no entra a valorar els greus problemes de

desigualtat que pateixen a la nostra societat, i a les dones.

La regulació catalana ha adjudicat, ha ajudat a evitar molts

plets sobre custòdia, ja que obliga les parts implicades a

proposar una veritable organització parental després de la

ruptura, no les encotillades mesures tradicionals de custòdia,

visibles i pensió del Codi Civil espanyol; és a dir, cerca una

solució consensuada adaptada a cada cas concret. El Pi no

obliga a presentar el pla de parentalitat, el qual cada progenitor

ha d’explicar...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

..., -sí, però aquest pla de parentalitat és molt més ample-,

en el qual cada progenitor ha d’explicar com exercirà la guarda

i custòdia del fill quan li toqui a ell o a ella i com es relacionarà

amb l’altre pare i a facilitar relacions amb fills i filles, només

diu que podran presentar-se pactes de relacions familiars. El Pi

no facilita, per tant, en la seva regulació que els pares hagin de

cercar vies de consens en la criança dels fills o filles. A El Pi li

interessa només que es reguli la compartida, proposa, per tant,

una llei incompleta que ajudi realment a resoldre els conflictes

en una separació contenciosa.

La llei catalana estableix que en interès dels fills no pot

atribuir la guarda al progenitor contra el qual s’hagi dictat una

sentència ferma per actes de violència familiar o masclista, dels

quals els fills hagin estat o puguin ser víctimes directes o

indirectes. En interès dels fills tampoc no es pot atribuir la

guarda al progenitor mentre hi hagi indicis.

El Pi proposa, per una altra banda, que només en el cas que

s’hagin practicat proves pot denegar la custòdia contra el qual

hi ha indicis fonamentats de violència masclista, això implica

que se li atribuirà la custòdia compartida encara que hi hagi

indicis fonamentats de violència masclista, si no hi ha prova en

la seva contra, practicades en el procediment de l’emparament

a aquelles dones per no atrevir-se a testificar contra el seu ex o

a denunciar-lo.

Per acabar, la llei catalana regula extensament el dret de la

pensió compensatòria a favor del pare més desfavorit, tot i que

s’hagi atribuït la custòdia compartida, i regula extensament les

normes que regiran l’ús de l’habitatge comú després de la

separació. La regulació que proposa El Pi és molt insuficient i

incompleta per solucionar totes les situacions que poden donar-

se i estableix gairebé com a una norma que la casa es vengui

per ordre del jutge, si no hi ha acord entre els pares, cosa que

podria posar en perill la seguretat dels fills i implicaria, en

l’actual conjuntura econòmica, que els cònjuges acabassin

endeutats de per vida i quedassin els menors sense llar.

Bé, per tant, tot i que considerem la importància de

desenvolupar una llei de custòdia compartida, no donarem

suport a la presentada llei per El Pi, per basar-se en establir la

custòdia compartida com a preferent, en absència d’acord entre

els pares, i tenir un fons en línia amb els moviments de pares

divorciats. El que nosaltres volem és que la custòdia

compartida s’imposi per consens, per acord entre el pare i la

mare, primerament. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca, la Sra. Margalida Capellà, per un temps de

quinze minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Hola, bona tarda a tothom. Jo voldria començar i agrair a El

Pi que hagi presentat aquesta proposició de llei, perquè ens ha

permès a MÉS per Mallorca tenir un debat sobre aquesta

qüestió de les conseqüències de la separació i el divorci en els

infants, i després d’aquest debat, la nostra posició és que

votarem en contra de la proposició de llei, per qüestions de

forma, sobretot de tècnica legislativa, i també per qüestions de

fons.

Som conscients, i això ja ho he parlat amb el Sr. Melià, que

la comunitat autònoma no té competència per desenvolupar

aquesta qüestió perquè és un tema d’afiliació i, d’acord amb

l’article 30 de l’Estatut, aquest desenvolupament només pot ser

per a qüestions que tenguin una connexió i, a més, consideram

que aquesta llei afecta el règim econòmic matrimonial per una

sèrie de punts que després li comentaré. En qualsevol cas, per

a MÉS això no és un obstacle, perquè consideram que hem

d’anar cap a més autogovern, sinó que el problema, com li he

comentat, és sobretot de forma i de fons.

Pel que fa a les qüestions de forma, voldria assenyalar-li

només uns punts, uns apartats, per si els vol tenir en compte.
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Miri, per exemple, a l’exposició de motius, jo supòs que és que

no ha actualitzat les seves fonts, es parla de l’informe favorable

del Ministeri Fiscal, i vostè sap que aquest informe ja no

s’exigeix perquè el Tribunal Constitucional el va anulAlar a

l’any 2012, perquè es va regular en contra del principi

d’exclusivitat dels jutges i magistrats. Aleshores, bé, per a mi

és un indici que faltava una preparació abans de presentar

aquesta proposició.

En segon lloc, i el que a mi em sembla més interessant,

perquè ho tenguin en compte, és que nosaltres consideram que

el text proposat no encaixa en el nostre dret civil propi, és una

còpia de la llei aragonesa i també de la valenciana i, justament

per això, entenem que desconeix la regulació del règim

econòmic matrimonial de la compilació que, com vostè sap, és

el de la separació de béns. I li diré una sèrie d’exemples: a

l’article 7.5, que regula l’aixovar, això es fa sense cap connexió

amb la compilació; l’article 8 no parla ni del treball per la

família ni de la dedicació a l’activitat familiar com a un factor

a tenir en compte a l’hora de determinar la custòdia compartida,

l’article 8, precisament, el que fa és que basa tota la contribució

per als fills en l’econòmic, quan a la compilació de dret civil

balear això deixa clar que hi ha altres elements que s’han de

tenir en compte; a l’article 9 no té en compte la dedicació a la

família per fixar la compensació i s’elimina així un dret que és

no només a la compilació, sinó en el Codi Civil, jo em deman

per què. I consideram que això és molt greu quan parlam del

matrimoni balear que està sotmès al règim de separació de béns

i veiem que això no s’ha tengut en compte.

Aleshores, bé, és que amb aquesta llei es carreguen, així,

l’article 4, l’article 65 i l’article 67 de la Compilació de dret

civil de les Illes Balears i faria falta, per això, només en aquest

sentit, madurar més la proposta.

Qüestions de fons. Miri, a la proposició de llei que vostès

presenten es preveu implantar la preferència de la custòdia

compartida per decisió judicial també en cas de desacord entre

els progenitors. Nosaltres hem mirat les dades existents sobre

custòdia, per cert, és interessant posar de relleu que sempre

parlam de matrimoni entre home i dona, però també hi ha

matrimonis del mateix sexe, que no hi ha dades a l’Institut

Nacional d’Estadística, i estaria bé, només per curiositat veure

com es regula i quina és la custòdia compartida entre aquests

matrimonis, perquè ens donaria una idea de si hi ha un perfil de

gènere en aquesta qüestió. Hem cercat jurisprudència, hem

consultat professionals i des de MÉS per Mallorca entenem que

no hi ha actualment cap dificultat legal per obtenir aquest règim

de custòdia compartida. La normativa estatal ho fa possible en

molts de supòsits, i fa temps, fa temps que ha deixat de ser una

mesura excepcional. Entenem que a mesura que avança la

corresponsabilitat hi ha més custòdia compartida, i per això no

compartim -valgui la redundància- aquest plantejament que fan

vostès, que s’ha de regular la custòdia compartida com el

sistema preferent, perquè entenem que en aquest sentit no hi ha

cap problema.

En segon lloc també entenem que si la custòdia compartida

s’adopta per acord realment coincidim amb vostès i amb

tothom; ja s’ha manifestat aquí, és el millor sistema de custòdia

que hi pot haver, però sabem també que la custòdia compartida

necessita molta relació i complicitat, i sobretot una relació

correcta entre els progenitors. Si no hi ha aquesta relació, des

de MÉS per Mallorca no estam d’acord que la custòdia

compartida sigui la norma general que s’apliqui en seu judicial.

I precisament jo crec que el punt més delicat que vostès

plantegen, però que està previst en altres lleis, és el punt 5 de

l’article 6: l’objecció a la custòdia compartida d’un dels

progenitors que vulgui obtenir la custòdia individual no serà

suficient per considerar que la custòdia compartida no

coincideix amb l’interès del menor. Nosaltres no hi estam

d’acord, consideram que només si hi ha acord es pot garantir

l’estabilitat necessària, sempre en interès del menor.

Miri, en aplicació d’aquesta proposició de llei que vostès

han presentat al final s’haurà de fer una anàlisi detallada, cas

per cas, de la situació familiar, i nosaltres el que veim és que

s’hauran de multiplicar els equips psicosocials dels jutjats, que

això per cert és una competència estatal. Si no es doten millor

passarà el mateix que està passant a Aragó, que davant la

manca de recursos i de personal per fer estudis que poden durar

de tres a sis mesos, en la majoria dels casos judicials s’està

definint la custòdia individual de la dona com a més positiva.

Per tant entenem que s’estan fent moltes voltes per arribar allà

mateix, on sembla que vostès no volen anar. 

Una altra qüestió de fons: es planteja en aquesta proposició

de llei la custòdia individual com a excepcional, entenent uns

factors, amb una llista quasi tancada que podem trobar a

l’article 6.2, quan n’hi ha més i, a més, no estam d’acord amb

tots. Per exemple, no es té en compte la dedicació als fills

durant la convivència. Després, aquest punt que vostès

afegeixen de les possibilitats de conciliació, que afegeixen com

un factor que s’ha de tenir en compte; miri, això de les

possibilitats de conciliació nosaltres consideram que és una

trampa, perquè la conciliació en aquest país és una estafa,

perquè les úniques que concilien en general són les dones,

agafant mitges jornades i renunciant a la professió; això no és

conciliació. 

Si plantejam..., si volem anar més enllà i plantejam el debat

sobre homes i dones davant la custòdia compartida, anirem

afegint més coses. Miri, nosaltres consideram que aquest debat

és un debat que està sobredimensionat; el nivell de peticions de

custòdia compartida pels homes és molt baix en les separacions

amistoses, estam parlant d’un 12%. La majoria de les custòdies

es decideixen per mutu acord. Qui diu que hi ha més custòdia

de dones perquè els jutges les estan concedint sistemàticament

a les dones, com ha dit vostè mateix, jo crec que no s’ha llegit

les dades de l’Institut Nacional d’Estadística; els jutges

concedeixen majoritàriament la custòdia a les dones perquè els

homes senzillament no la demanen. 

En segon lloc, aquest debat trobam que està desenfocat. Els

problemes que tenen més repercussió en relació amb la

separació i el divorci no són la custòdia parental, la custòdia

individual o la custòdia compartida, els problemes són

l’impagament de pensions d’aliments i els incompliments del

règim de visita, aquests són els problemes, i digui’m vostè com

podrà garantir el poder judicial la custòdia compartida si no ho

fa amb tota la resta. 

També consideram que aquesta llei senzillament està mal

enfocada, és que només el títol per a mi ja ho diu tot, el títol és



2108 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 36 / 3 de maig de 2016 

 

“Llei de la custòdia compartida per a la igualtat en les relacions

familiars davant el cessament de la convivència dels pares”; es

planteja aquesta llei des d’un punt de partida que al meu parer

no és real, el punt de partida és que hi ha igualtat de fet entre

homes i dones i per això s’ha de regular la custòdia compartida

com una qüestió d’igualtat. Bé, això no es correspon a la

realitat quan el 90% dels permisos, les llicències i les

excedències relacionats amb la maternitat i la cura d’infants els

continuen demanant les dones. Això és un igualitarisme mal

entès, no és amb mesures com aquesta que s’avança i es

garanteix la igualtat entre homes i dones. Si s’arriba a la

custòdia compartida ha de ser perquè durant la convivència ha

existit la mateixa implicació dels dos progenitors. Estam davant

un gran problema social, evidentment, però quin és aquest

problema?; per a nosaltres el problema és la falta d’implicació

dels homes en l’atenció i la cura de persones dependents,

incloent els menors. No és un problema exclusiu de les parelles

divorciades, això afecta totes famílies. El nivell de petició de

custòdia compartida, ja li ho he dit, és molt baix, senzillament

perquè els homes no la demanen. Ja ens agradaria, ja ens

agradaria, a MÉS per Mallorca, que fos molt més alt, i la base

és la corresponsabilitat i la coeducació, i més mesures de

conciliació, i més permisos de paternitat, permisos de paternitat

que els homes no agafen. Les bases són aquestes, no la

imposició judicial. I nosaltres el que entenem és que no és amb

mesures com aquesta que ho aconseguirem, que s’imposaran

judicialment, en el moment de màxim conflicte de la parella és

quan s’adoptaran aquestes mesures. Nosaltres pensam que això

només contribuirà a elevar el nivell de conflicte i a posar en

perill el benestar i l’estabilitat emocional dels menors.

Finalment, dues observacions jurídiques. Una, nosaltres

consideram que aquesta llei ja està desfasada, Sr. Melià, el

mateix Tribunal Suprem s’està qüestionant la imposició judicial

de la custòdia compartida sense acord, i també les mateixes

audiències provincials, revisi la jurisprudència; s’està plantejant

en concret que la custòdia s’ha d’establir en interès del menor

i no dels progenitors, la invocació de la igualtat en aquest àmbit

diu el Tribunal Suprem que no garanteix l’interès del menor,

sentència del Tribunal Suprem de fa dos dies, de 3 de març de

2016. Vegi una sentència de 17 de novembre de 2014 de

l’Audiència Provincial de Balears. L’Audiència Provincial de

Madrid fa dos anys, 9 de juliol, afirmava que el vertader interès

del menor, que han d’indagar els tribunals, no és en absolut

incompatible amb l’atribució a un sol dels seus progenitors de

la guarda i custòdia; això va en contra completament d’aquesta

llei. La sentència més recent del Tribunal Suprem, aquesta que

els deia de març de 2016, del mes passat, prové precisament de

l’Audiència Provincial de Balears, i conclou, senyores i senyors

diputats, que les relacions entre els cònjuges són rellevants

quan afectin, perjudicant-lo, l’interès del menor, és a dir, el

Tribunal Suprem va enrere de la seva pròpia doctrina perquè

veu que aquesta pràctica automàtica que s’està intentant

imposar des de les comunitats autònomes amb aquestes lleis

autonòmiques van en contra precisament de l’interès del menor,

no parla de l’interès de la dona, si s’hi fixa, és l’interès del

menor. Els temps estan canviant i la jurisprudència també.

I un darrer apunt, un darrer apunt. Informe del comitè per

a l’eliminació de la discriminació contra la dona, juliol de

2015, punt 38; al comitè de Nacions Unides també li preocupen

els intents d’aprovar lleis que estableixen la custòdia

compartida com a norma general quan es decideix sobre tals

casos. Què diu Nacions Unides a Espanya? Punt 39: el comitè

recomana a l’estat part -Espanya- que garanteixi que no

s’aprovin lleis que estableixin la custòdia compartida com a

norma general per decidir en els casos de custòdia dels infants.

Per aquests motius votarem en contra d’aquesta proposició

de llei. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells de MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, entenc que la motivació

de la presentació d’aquesta proposició de llei és el desacord

amb el que actualment estableix el Codi Civil, perquè aquí s’ha

parlat molt de legislació, jurisprudència i no sé si en tots els

casos amb la cura que tocaria. Perquè les sentències, i ara li ho

dic a la Sra. Ballester, les sentències no innoven sobre el que

diu la llei, sinó que el que fan és interpretar-les i donar-los

sentit, perquè de vegades la llei evidentment no pot preveure

tots i cada un dels casos. I aquí ens trobem amb un cas així. És

a dir, la paraula “excepcionalmente”, que està a l’article 92.8

del Codi Civil, ha estat interpretada de forma diferent a mesura

que ha anat avançant el temps i aquesta és la feina dels

tribunals.

Per tant, no és que no hi hagi norma en aquests moments

que reguli això, sinó que hi ha una norma que tal vegada hi ha

qui considera que és insuficient, i el que han fet els tribunals és

interpretar-la a mesura que han anat avançant els temps. I com

deia el Sr. Melià, en això sí que estic d’acord amb ell,

darrerament els temps han avançat molt i aquest terme doncs

s’ha interpretat. De fet, i passaré molt ràpidament perquè hi ha

molts dels altres portaveus que m’han precedit, ja han parlat de

l’article 92.8 del Codi Civil, si es llegeix tot sol aquest article,

que comença per aquest “excepcionalmente” es podrà donar la

custòdia compartida, realment sembla que es faci la lectura

aquesta, jo diria simplista, que està en el rerafons de la

proposició de llei que avui ens presenta El Pi, de què, segons

el Codi Civil l’atribució de la guàrdia i custòdia compartida és

excepcional.

I el Tribunal Suprem el que ha fet, a partir de la sentència

que ja s’ha citat de 29 d’abril de 2013, és interpretar de forma

sistemàtica tot l’article 92 i reinterpretar aquest

“excepcionalment”. I el que ha vingut a dir és, perquè, com

saben vostès, a l’article 92.5, diu que quan els pares ho

solAliciten, o quan arriben a aquest acord durant el procediment,

s’establirà la custòdia compartida, fins i tot en aquest cas la

norma ni tan sols parla de l’interès del menor, perquè entenc

que el legislador el que entén és que si pare i mare estan

d’acord que aquell és el millor sistema, el jutge què hi ha de dir

de l’interès del menor. Realment quan pare i mare estan

d’acord, realment és difícil imaginar que l’acord al qual hagin

arribat no vagi en interès del menor.
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I és per això que a l’apartat 8 diu “excepcionalment” i el

que ha interpretat el Tribunal Suprem és que quan el Codi Civil

diu “excepcionalment” aquí, el que vol dir és: si no hi ha acord,

que seria el normal, és a dir, aquest “excepcionalment” s’ha

acabat interpretant dient, si no hi ha acord, també el jutge podrà

acordar la guarda i custòdia compartida. Llavors aquí sí que

introdueix el tema, “justificándolo en que sólo de esta manera

se protege adecuadamente el interés superior del menor”. O

sigui que jo crec, em sembla que ho deia la Sra. Capellà, que

donam moltes voltes per una cosa que ja està resolta i està ben

regulada i interpretada, perquè és veritat que hi ha hagut una

evolució jurisprudencial, en la normativa que tenim ara.

Dir també, i també ho ha dit la Sra. Capellà, que el tema de

l’informe favorable de la Fiscalia, que està en aquest article

92.8, ha estat eliminat per inconstitucional, per una sentència

de l’any 2012. Com que la proposta que vostès ens fan està

inspirada en la llei aragonesa, dir això d’inspirada és per dir-ho

suaument, clar es va fer el 2010, i allà encara parla de l’informe

favorable, però clar, el 2012 hi ha la sentència del Tribunal

Constitucional que va eliminar de l’ordenament jurídic aquesta

expressió. I per tant, ni tan sols aquest argument que vostès fan

servir a l’exposició de motius, de dir: és que es necessita un

informe favorable de la Fiscalia, doncs no, ja no es necessita.

Respecte d’aquest règim, que nosaltres trobem molt

adequat, correcte i creim que dona un bon resultat, quina

alternativa hi ha? La que hem comentat de la llei aragonesa,

també la llei valenciana, que li diu al jutge, després aquí s’ha

posat en el mateix sac també la llei catalana, però la llei

catalana no diu això. La llei aragonesa o la llei valenciana, li

diu al jutge què ha de decidir per defecte, que és la custòdia

compartida. Bé, anava a citar l’article de la llei aragonesa, però

com que és el mateix que el de la proposició de llei, no cal

citar-lo. 

La llei catalana, que jo crec que tots estarem d’acord que és

la més completa, la més sòlida, la més moderna de totes les que

hi ha en aquests moments a la pell de brau, per dir-ho

poèticament, no diu res de la custòdia compartida, diu:

“L’autoritat judicial, en el moment de decidir sobre les

responsabilitats parentals dels progenitors, ha d’atendre de

manera prioritària l’interès del menor”, punt, no diu res més.

També hi estaria totalment d’acord amb aquesta definició. Sí

que és veritat que la llei catalana, que és la més moderna, dóna

a entendre una mica el que hem dit tots aquí, que el normal, el

desitjable és que evidentment hi hagi una custòdia compartida

en condicions de normalitat.

Però jo li diré per què penso que no és bo que la llei ho

especifiqui i la llei li digui al jutge quina decisió ha de prendre

per defecte, perquè, com li dic, vostè planteja un problema que

ja està en vies de solució jurisprudencial. S’ha citat molt,

intentaré no repetir-me respecte els apunts que tinc, perquè he

sentit moltes coses, la sentència de 29 d’abril de 2013. No sé

si... em sembla que ja ho ha dit la Sra. Ballester i després ho

han dit altres portaveus, ja diu aquesta sentència, la lectura de

l’article 92, no permet concloure que es tracti d’una mesura

excepcional. I després la mateixa sentència parla dels criteris,

quins criteris..., evidentment el jutge necessita uns criteris per

poder decidir quan es dóna aquest interès del menor i ens cita

“la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con

el menor, las actitudes personales de los progenitores, los

deseos manifestados por los menores, el número de hijos, el

cumplimiento por parte de los progenitores de los deberes”.

Una llista de criteris molt semblants als que vostès proposen en

el mateix article, per això ho estic dient. Vostès estan intentant

posar sobre la taula un tema que ja està resolt

jurisprudencialment. I després d’això, moltes altres sentències,

també se n’han citat algunes, totes del tribunal Suprem, de 15

d’octubre de 2014, de 16 de febrer de 2015, de 9 de setembre

de 2015, de 9 de març de 2016, que van fent èmfasi en aquesta

mateixa doctrina, amb algunes correccions com ens comentava

la Sra. Capellà.

I aquest tema per a nosaltres és molt important. Vostès

plantegen que ja està en vies de solució i que està donant el

resultat precisament de què..., han donat unes dades molt

reveladores, em sembla que les ha donat la portaveu de Podem

i també la Sra. Capellà hi ha fet referència, és clar, vostè diu:

només es dóna a Balears en el 30% de casos la custòdia

compartida. Però és clar, vostè el que no ens diu és d’aquest

30% quines corresponen a separacions o divorcis amistosos i

quins litigiosos. I això ens ho ha explicat la dada, ha estat molt

reveladora la Sra. Capellà, que diu que el 78% són de mutu

acord i d’aquests només el 12%, d’aquest 78%, per tant, un 9%

del total, es dóna la custòdia compartida. Per tant, de mutu

acord el 69% de processos es dóna la custòdia a la mare.

Aleshores aquesta és una realitat social, aleshores el que estem

intentant és “rigiditzar” això, incorporant-hi uns elements que

més que acollir la realitat aquesta que vostès veuen tan..., vostè

i també incloc en aquest cas el PP, tan diàfana, doncs sembla

ser que no és tan clara com vostès diuen.

Per tant, a part que nosaltres creiem que vostès proposen fer

una llei per resoldre un problema que no és un problema,

perquè ja està resolt per via jurisprudencial, a part també els he

de dir que nosaltres ideològicament i aquí sí que és del punt de

vista de llei material, nosaltres estem en contra de “rigiditzar”

la decisió del jutge. Per què? Perquè en aquest tema que estam

avui discutint avui aquí, la flexibilitat és fonamental. A mi m’ha

fet gràcia que vostès parlin de l’interès del menor en abstracte

i no es pot apelAlar ni es pot invocar mai l’interès del menor

com una cosa abstracta. Vostè no pot dir que en interès del

menor hi ha d’haver-hi la custòdia compartida, o com ha dit la

Sra. Fernández, que el millor per al menor és la custòdia

compartida. No, l’interès del menor només es pot invocar sobre

el cas concret, a més a més també ho ha dit vostè, la casuística

és increïble, és infinita. Només podem aplicar el cas concret,

que és el nostre criteri, el nostre criteri ideològic, de llei

material, per això els he dit que m’agrada tant la llei catalana,

l’únic principi que ha d’estar legislat és el de l’interès del

menor i després jurisprudencialment poden haver-hi uns criteris

per determinar què és aquest interès del menor.

La resta és crear un problema on precisament no hi és, no

hi és perquè, per tot el que hem dit, quan hi ha unes condicions

favorables, qual el pare ho vol, quan pare i mare tenen una

relació amistosa, o almenys civilitzada, és que clar, a vegades

també aquí tothom ha de posar de la seva banda perquè el jutge

pugui decidir la custòdia compartida. La Sra. Capellà també hi

ha fet referència, és a dir, una d’aquestes últimes sentències que

citava vostè, és a dir, quan realment la relació dels pares és

insostenible, home, és una mica difícil donar la custòdia
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compartida perquè gairebé és inviable i aquesta és una de les

correccions que ha fet el Tribunal Suprem.

Malgrat això, malgrat que hi estiguem en contra, des del

punt de vista material hi podríem votar a favor, podríem votar

a favor de la presa en consideració i després esmenar-ho. Clar,

però també fem una anàlisi d’oportunitat, és a dir, per tot el que

he dit nosaltres consideram que no és ni necessari ni prioritari

saturar, omplir la cua de producció del Parlament per legislar

un tema que en aquests moments es resol exactament de la

manera com vostès... amb els mateixos criteris que vostès

proposarien. 

Faré un últim apunt sobre la constitucionalitat on veurà

curiosament que aquest mateix parer és molt poc diferent el que

vostès proposen i el que actualment s’està en la línia que

actualment s’està interpretant al Codi Civil, fins i tot el mateix

Tribunal Constitucional hi està d’acord.

Com s’ha dit, sembla que també ho ha dit la Sra. Capellà,

jo la veritat és que ara polemitzaré una mica amb vostè, Sra.

Capellà, perquè no sigui dit, perquè sempre estam d’acord amb

tot i..., jo, sincerament, crec que seria plenament constitucional

que la comunitat autònoma de Balears legislés sobre aquest

tema, legislés sobre aquest tema. Si més no, crec que hi ha prou

dubtes, per si ho consideréssim oportú, per legislar, perquè la

teoria aquesta del principi de connexió, que el Tribunal

Constitucional ha sostingut de forma ininterrompuda des de

l’any 93, amb la sentència 88/93, que és la que va establir els

criteris de la distribució de competències entre Estat i

comunitats autònomes que tenien un dret civil propi, i l’ha

mantinguda fins... gairebé diria que l’última significativa sobre

aquesta matèria és la 31/2010, que és la que resol sobre

l’Estatut de Catalunya, el discurs ha estat el mateix, principi de

connexió. És a dir, diu, home, el desenvolupament dels drets

històrics no pot voler dir només conservació, segurament inclou

innovar també i desenvolupar sempre que hi hagi aquest

principi de connexió. 

Aquest principi de connexió s’ha interpretat de tantes

maneres diferents que no podem assegurar que hi ha hagi o no

hi hagi principi de connexió. De fet, vostè mateixa ha parlat

que en el règim econòmic (...), per tant, tal vegada aquest seria

el punt de connexió entre aquesta llei i la Compilació de Dret

Civil a les Illes Balears.

El per què crec jo que si creguéssim, i perdonin que

m’estengui amb això, però em sembla que és important

reivindicar la capacitat legislativa d’aquesta comunitat

autònoma en matèria civil; per exemple, la llei aragonesa no es

va impugnar, o sigui, la llei aragonesa que de fet aquesta és

clavada a la llei aragonesa no es impugnar. És veritat que la

Compilació del Dret Civil d’Aragó era molt més prolix regulant

relacions de familia que no pas la Compilació del Dret Civil de

les Illes Balears.

La llei valenciana sí que es va impugnar, però és que la llei

valenciana es va impugnar per part del Govern de l’Estat i

després, curiosament, per això es va aixecar la suspensió. Tot

això ho portava a colAlació pels arguments que va fer servir el

Tribunal Constitucional per aixecar la suspensió, va venir a dir,

escolti’m: que s’apliqui la llei valenciana, és a dir, el Tribunal

Constitucional, en contra dels arguments de l’advocat de

l’Estat, va dir, que es posi en marxa la llei valenciana no suposa

cap canvi substantiu perquè al cap i a la fi els resultats seran els

mateixos que si s’aplica a València el que diu el Codi Civil.

Torn a la idea aquesta de la innecessarietat de desenvolupar

aquesta llei.

Malauradament, doncs, encara no hi ha sentència sobre la

llei valenciana i, per tant, no sabem què passarà, però aquest

cas és realment és totalment paradigmàtic perquè, com saben

vostès, València no tenia ni tan sols compilació de dret civil.

Per tant, sembla que el Tribunal Constitucional més aviat va en

la línia de dir que no és tan important si hi havia o no hi havia

dret civil preexistent, sinó que això estigui correctament

incorporat a l’Estatut d’Autonomia com a competència, i aquí

no només seria important tenir les competències en dret civil,

en desenvolupar el dret civil propi que les tenim, sinó que

realment tenguéssim un títol competencial habilitant per

desenvolupar concretament les relacions de familia, per

exemple, que no hi és ni en el nostre Estatut d’Autonomia ni en

el d’Aragó ni en el de València.

Per tot això, nosaltres votarem en contra de la presa en

consideració. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Conxa Obrador, del Grup Parlamentari

Socialista. 

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Començaré la meva

intervenció on ho ha deixat el Sr. Castells i on l’ha començada

el Sr. Melià, quan diuen... quan ell ha dit que els drets dels

menors, en el cas de famílies de pares separats, són objecte

d’aquesta llei i quan el Sr. Castells diu que pensa que tenim

drets per regular aquesta llei. Nosaltres, evidentment, no

compartim aquesta qüestió de fons.

En el primer paràgraf de l’exposició de motius d’aquesta

proposició de llei invoquen l’article 27 de l’Estatut

d’Autonomia que reconeix la competència del Govern per

conservar, modificar i desenvolupar el dret civil propi. No

innovar, Sr. Castells, conservar, modificar i desenvolupar el

dret civil propi. Com tots vostès saben el dret civil propi regula

el règim econòmic matrimonial, el règim successori, també

regula figures vinculades a la propietat.

La Constitució Espanyola permet que els drets civils

especials o forals preexistents puguin ser objecte no ja de

conservació i modificació sinó també d’una acció legislativa

que faci possible el seu creixement orgànic. Ara bé, aquest

creixement no podrà ser impulsat en qualsevol direcció i, per

tant, no es podrà impulsar sobre qualsevol objecte. 

També la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010

delimita el desenvolupament normatiu dels drets civils

especials o forals a la connexió dels drets civils forals

preexistents. Per dir-ho d’una manera més senzilla, el Dret
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Foral podrà modificar-se i desenvolupar-se, però sempre a

càrrec dels seus propis preceptes, mai a càrrec del Dret Civil

Comú. 

En aquest sentit és dubtosa la constitucionalitat d’aquesta

proposició de llei perquè el nostre dret civil foral no conté

previsions respecte de la protecció de l’interès del menor en els

supòsits de ruptura de la convivència dels progenitors ni en

matèries similars que es puguin considerar institucions

connexes. 

La principal intenció d’aquesta iniciativa, segons

l’exposició de motius, és la de considerar la custòdia

compartida com el règim de custòdia que el jutge adoptarà de

forma preferent. Per tant, intentar regular relacions

paternofilials que no tenen cap tipus de connexió, ja ho he dit

abans, amb les competències del nostre codi civil foral.

Ens trobam davant d’una proposició, per tant, inoportuna

que procedeix a canviar la regulació comú aplicable a tot

l’Estat, recollida també a legislacions europees a les quals

s’exigeix l’acord dels progenitors i davant la manca d’acord bé

a instància d’una sola de les parts o la jutgessa pugui acordar la

guarda i custòdia compartida, sempre vetllant per l’interès del

menor. 

Aquest posicionament queda ratificat per la sentència del

Tribunal Constitucional 88/1993, de 12 de març, en

interpretació de l’article 149.1.8, que va declarar la

inconstitucionalitat de la llei valenciana de custòdia

compartida. Precisament, la proposició de llei que avui debaten

la seva consideració reprodueix literalment tot l’articulat de la

llei valenciana, tret del capítol 6, en el qual la llei valenciana

contempla mesures processals i provisionals, i vostès van més

enllà perquè preveuen mesures processals prèvies definitives

que obligarien els i les jutges a vulnerar l’article 149.1.6 de la

Constitució Espanyola, per la qual s’estableix que els drets

processals són competència de l’Estat. 

Per tant, des del punt de vista jurídic i de les competències

d’aquesta comunitat per regular l’àmbit de relacions

paternofilials concloure que no podem considerar la proposta

legislativa que presenta el Grup Parlamentari El Pi, ja que

consideram que no té encaix constitucional. 

Passam ara a les qüestions de les formes que es plantegen

en aquesta iniciativa. Segons l’exposició de motius la principal

mesura que adopta la llei és considerar la custòdia compartida

com el règim de custòdia que el jutge adoptarà de manera

preferent. No podem compartir aquesta posició ja que la

custòdia compartida perquè la Llei 15/2005, de 8 de juliol, per

la qual es modifica el Codi Civil i la Llei d’Enjudiciament

Civil, en matèria de separació i divorci, té contingut suficient

per acordar la cura dels menors en cas de ruptura dels

progenitors amb garanties suficients que es farà en igualtat

entre els progenitors. 

Per tant, consideram que les lleis autonòmiques que regulen

la custòdia compartida general o preferent són innecessàries

des de la perspectiva de l’interès dels fills i les filles.

Defensam, doncs, un model de custòdia compartida,

consensuada, acceptada, corresponsable, en la mateixa línia

manifestada en la sentència del Tribunal Constitucional

185/2012, de 17 d’octubre, que afirma que “la custòdia

compartida descansa en el principi general d’existència d’acord

entre els progenitors, per tant, una custòdia compartida...” -i

aquí sí que nosaltres ens atenem a aquest article, exacta, diu:

“...una custòdia compartida imposada ha de ser excepcional

conforme a la normativa vigent”, o el que és igual, que

únicament s’ha d’obligar els progenitors a exercir-la quan quedi

demostrat amb proves i fets que és beneficiosa per als menors.

La llei vigent no impedeix que s’apliqui la custòdia

compartida imposada sempre i quan aquesta estigui sustentada

objectivament i això vol dir, entre altres coses, que la

corresponsabilitat ha d’estar acreditada. 

La realitat de les dades publicades per l’Institut Nacional

d’Estadística indiquen que no s’ha produït un increment

significatiu de les resolucions que acordin aquesta modalitat de

guarda i custòdia, ja s’han referit aquí les dades, en el 76% dels

casos s’atorga la custòdia a les mares, dins aquests casos el

78% és de mutu acord, per tant, aquesta és una realitat que ens

indica que la llei contempla tots els casos i abasta la majoria de

les situacions i circumstàncies de les separacions. 

Per tant, nosaltres ens qüestionam i pensam: són totes les

sentències de custòdia compartida imposada per decisió

judicial beneficioses per als infants? 

La jurisprudència ens assenyala decisions que no podem

compartir, principalment pel risc que suposen reclamacions de

custòdia compartida per part de progenitors, principalment per

part de l’home, que puguin ser utilitzades com a un arma per

obtenir tractes més favorables en matèria de contribució per

l’aliment dels fills o filles o per assignació compensatòria a

l’altre progenitor. 

Des de fa més de deu anys es ve legitimant l’atribució de la

custòdia conjunta a progenitors que no sols no han acreditat

habilitats en la cura i atenció dels fills i filles, sinó que no s’ha

complit el deure establert en l’article 62.2 del Codi Civil,

l’article..., perdó, l’article 68.2.

L’article 68 estableix les obligacions i els deures entre els

progenitors, el segon apartat estableix el deure de compartir la

responsabilitat domèstica, cura i atenció dels ascendents,

descendents i les persones dependents al seu càrrec, però la

custòdia compartida no és sols el repartiment del temps dels

fills i filles pagant la meitat de les despeses que suposa el seu

sosteniment, significa compartir, entre d’altres, una jerarquia de

valors ètics, el model educatiu, els patrons d’higiene personal,

la salut dels fills i les filles i això sols és possible amb un

consens continuat dels dos progenitors i l’interès superior del

menor és incompatible quan l’atribució de la guarda i custòdia

conjunta quan... a un progenitor que no ha demostrat habilitats

parentals constants durant la convivència perquè posa en risc el

desenvolupament dels fills i de les filles.

Senyors i senyores diputades, acreditar aquestes habilitats

és tan senzill com demostrar que la reducció de jornada o

excedència per a la cura dels fills i filles s’ha repartit
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equitativament o que l’assistència a les tutories escolars,

reunions d’associacions de pares i mares de l’escola ha estat

repartida amb equitat o que l’atenció medicosanitària ha estat

assumida per igual. Totes les persones que fem feina a l’àmbit

docent hem pogut comprovar quina és l’assistència dels pares

a les tutories, quina és la preocupació dels pares en venir a

cercar els alAlots, els seus fills a l’escola quan se’ls telefona

perquè venguin perquè el nin o la nina està malalt, en el 90%

de les ocasions quan es telefona a un pare perquè vengui a

cercar el seu fill i si el pare està fent feina assenyala que

telefonin a la mare, que casualment també està fent feina.

Per tant, aquesta és la situació general de la responsabilitat

de pares que es diuen que són corresponsables perquè a l’hora

de la veritat es demostra que corresponsabilitat no n’hi ha tanta.

Són dades objectives, empíriques, que fan possible

determinar que el pare i la mare tenen habilitats suficients per

fer-se càrrec de la custòdia conjunta dels fills i filles i que els

jutges haurien de valorar i tenir en compte a l’hora de

determinar una custòdia compartida.

L’associació de dones juristes Themis ha comprovat que les

associacions que promouen la custòdia compartida de manera

preferent no han acreditat ni en una minoria dels supòsits

judicials que els progenitors que solAliciten la custòdia

compartida de manera preferent estant l’altre part en desacord

hagin compartit la cura de fills i filles durant la convivència de

la parella. Aquesta és la realitat i aquesta és la situació que

s’hauria de considerar.

A més a més, creiem que la custòdia compartida preferent

enrareix les relacions entre els progenitors ja que aquells dels

dos que no hi estigui d’acord, normalment són les mares, haurà

de demostrar que l’altre no és idoni per tenir la custòdia

conjunta. Això en sí mateix és una prova diabòlica per haver de

demostrar que l’altre és incapaç de tenir cura dels fills i filles

posant de relleu qualsevol aspecte negatiu que es pugui utilitzar

per aconseguir la custòdia. Això significa que la custòdia

preferent planteja una inversió de la càrrega de la prova en lloc

d’obligar a cada progenitor a acreditar les seves capacitats

parentals i marentals.

Des d’aquesta realitat els fills i filles són els grans

damnificats de la custòdia compartida imposada, és impossible

obligar els progenitors a negociar permanentment com educar

els fills i filles que, en aquest cas, han d’assumir sovint el paper

de mediadors entre el seu pare i la seva mare per poder

mantenir la pau familiar.

Si es descarregués el pes ideològic de la custòdia

compartida imposada podríem dir que aquesta és una exigència

que obliga als menors a conviure alternativament entre

persones que són capaces de dialogar entre ells ni tan sols per

vetllar pels seus interessos.

Un exemple, a països com França que des d’anys aplicava

la custòdia compartida encara que no hi hagués acord entre els

progenitors, s’ha tornat al sistema anterior de custòdia a un dels

progenitors i comunicació i visites a l’altre ja que s’ha

demostrat l’efecte negatiu que produeix entre els infants que

pateixen una espècie de doble vida i una vida que pot arribar a

ser incoherent i contradictòria.

Vostès han citat la llei aragonesa com un exemple

d’assumpció autonòmica de la custòdia preferent, els he de dir

que és cert que es va aprovar, però que el candidat a la

presidència de la comunitat aragonesa, que avui és el president

en campanya electoral, va prometre que derogaria aquesta llei

perquè avui la consideren inoportuna i consideren que es varen

equivocar i que no garanteix els drets dels menors i de les

menors. Per tant, a Aragó s’estan qüestionant derogar aquesta

llei.

Per concloure, primer els he de dir que no tenim

competències, ja ho hem explicat, per poder regular aquestes

relacions paternofilials dins el Codi Civil propi, i segon, a les

Illes Balears no hi ha necessitat ni demanda social que justifiqui

una llei específica ja que l’aplicació de la custòdia compartida

que fan els tribunals i en especial la jurisprudència de

l’Audiència Provincial de les Illes Balears facilita en tot cas la

custòdia compartida entre els dos progenitors. 

Per tant, la proposició de llei que vostès presenten es fa del

tot innecessària i per aquest motiu no votarem a favor de la

seva presa en consideració. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquí hi ha algun grup

parlamentari que ha sortit a dir-nos que la mare de Déu nom

Joana, i ha posat moltes excuses per no votar el que en teoria

troben que està molt bé, i jo estic temptat, i crec que ho faré, de

dur una proposició de llei ben igual que la llei catalana, perquè

vull veure quines excuses ens posaran quan dugui una

proposició com la llei catalana, perquè clar, vostès tenen una

capacitat de posar excuses per no aprovar el que en teoria diuen

que comparteixen, mai millor dita l’expressió de compartir,

però que al final hi voten en contra.

Perquè, clar, a mi em deixa admirat que surti MÉS, que en

teoria és un partit sobiranista, i digui “no, és que nosaltres no

tenim competències”, i clar, després surt el de MÉS per

Menorca i ha de dir “home, nosaltres hem d’aspirar a tenir

competències, hem d’aspirar a exercir el màxim de quotes

d’autogovern”. Això és el que passa aquí, quan resulta que hi

ha un informe del Govern, un informe del Govern de les Illes

Balears, governat per vostès, que és favorable. Per tant la Sra.

Conxa Obrador, que ha consumit una tercera part del seu temps

per dir-me que no és competent, hauria d’informar el Govern

que no en té ni idea perquè es dedica a fer informes favorables

de coses en què no tenim competències i que estan molt mal

fetes. 

I, per cert, són els seus regidors, de Llucmajor...
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(Remor de veus)

...d’Alcúdia o de Sencelles, que han votat a favor de la custòdia

compartida. Ui!, quina coherència!, quina claredat d’idees,

quina unanimitat de posicions. Estic per dir el que sovint diuen

els del Partit Popular, que vostès pensen una cosa a Aragó, una

cosa aquí, una cosa a Alcúdia, una cosa a Sencelles i una cosa

a qualsevol banda, no hi ha criteri, ni ordre, ni concert. Vostès

-m’ho deia la diputada Perelló- vostès varen regular les parelles

estables, i no els va preocupar gaire si tenien competència en

dret civil, si no en tenien, on estaven; bé, les varen regular i bé

que varen fer, i bé que varen fer perquè jo també defens que

hem d’intentar esgotar les quotes d’autogovern que tenim.

No entraré en el tema de si és excepcional o no és

excepcional, si la llei, si la interpretació..., no, és un tema poc

interessant en general, la qüestió és que la majoria de les

consensuades i de les no consensuades, la majoria de les

consensuades i de les no consensuades, i vostès han donat els

nombres, no són compartides, això és la realitat, les

consensuades i les no consensuades, i nosaltres respectam que

a les consensuades l’acord sigui el que prevalgui, però a les no

consensuades, quan hi hagi una part que reclama la custòdia

compartida, ens pareix lògic, ens pareix el futur, ens pareix el

que toca, que hi hagi la custòdia compartida. 

I vostès tenen la possibilitat de presentar esmenes, ho ha dit

el Sr. Castells encertadament, com quasi tot el que diu el Sr.

Castells.

(Remor de veus)

Vostès tenen la possibilitat de fer esmenes, i vostès, senyors

de Podem, tenen la possibilitat de fer una proposició de llei de

custòdia compartida, perquè si a vostès els pareix tan bé la

custòdia compartida jo el que no entenc és com no han

presentat la seva proposició de llei, això és el que jo em deman,

això sí que és la vella política; la vella política és venir aquí a

dir que no quan en teoria hi estic a favor, però com que els

meus socis m’han dit que digui que no, jo dic que no, però...,

bé, ja ens entenem.

Després em preocupa que no s’hagi llegit ni la llei, perquè

tot el que vostè m’ha dit el pla, dels requisits, de la mediació,

hi és, a la llei, però bé, tampoc no m’estendré, perquè si vostè

troba que s’hi ha d’incorporar el que ha de fer és votar la presa

en consideració i presentar esmenes, i posarem el pla que vostè

vulgui, amb els requisits que vostè vulgui, i ho farem així com

vostè vulgui, perquè evidentment nosaltres som un grup

minoritari i les esmenes s’aprovaran per la majoria, i com que

vostès estaran molt ben informats segur que s’incorporaran les

seves esmenes.

Després hi ha hagut una contradicció entre els diversos

portaveus de l’esquerra, perquè, clar, a un, a la Sra. Capellà, li

ha semblat molt malament que posem allò de la possibilitat de

conciliació com un dels criteris per determinar..., i als altres els

ha semblat molt bé, quan és un criteri del Tribunal Suprem, no

ens l’inventam nosaltres, nosaltres el que hem fet -

efectivament, com ha dit algun portaveu- és recollir el que ja

deien els tribunals de justícia i intentar fer-ho llei.

I finalment crec que no és mal d’entendre el que diré, però

una cosa és imposar i una altra cosa és que sigui un principi

general, i vostès han sortit aquí i no han distingit una cosa que

és òbvia. Nosaltres no deim que sempre, en cas de conflicte, hi

hagi d’haver custòdia compartida; no ho hem dit ni ho diu la

llei, no ho diu enlloc, nosaltres deim que hi hagi un principi

general, que és diferent, nosaltres deim que prevalgui l’interès

del menor, que es decideixi la guarda i custòdia en funció de

l’interès el menor, és el que diu la llei. Si no hi ha determinades

circumstàncies que ho aconsellin, i entre elles la violència

masclista, perquè si hi ha violència masclista -també ho recull

la proposició- no se li ha de donar, evidentment, a l’agressor,

si no hi ha circumstàncies que així ho aconsellin que el principi

general sigui la custòdia compartida, però el que ha de prevaler

és l’interès del menor i la decisió del jutge, que ha de valorar la

casuística i les circumstàncies de cada cas. 

Aquesta era la filosofia, el que passa és que vostès no volen

la corresponsabilitat ni la igualtat, el que volen és no avançar

en aquest camí, que és el del segle XXI i no el del segle XIX.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sandra Fernández, del Grup

Parlamentari Popular.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Seré breve, intervendré desde

aquí, si le parece oportuno. Bueno, en primer lugar quiero

decirles que comparto la respuesta que ha dado el Sr. Melià, y

decirle a la Sra. Maicas que por un momento sí que he pensado

que ahora mismo sí que estábamos perdiendo el tiempo porque

pensaba que nos habían dado un texto diferente a cada uno de

los grupos, porque evidentemente muchas de las cosas que

usted ha dicho, como bien le ha dicho el Sr. Melià, están

recogidas en el texto. Yo creo que se podrían replantear su voto

respecto a la toma en consideración, que vuelvo a repetir que

es una toma en consideración, de esta ley, teniendo en cuenta

que los argumentos que ha esgrimido para votar en contra no

son los que se recogen en esta ley.

Los otros grupos creo que han mezclado muchas cosas que

no estaban en el debate o que no aparecían en esta ley. Muchos

de ellos se han centrado no en el interés del menor sino en otras

cuestiones, como por ejemplo la igualdad entre hombres y

mujeres y cuáles son los efectos. Aquí se ha hablado de

porcentajes como si un porcentaje del 5, del 10%, al ser tan

minoritario no significase que detrás hay muchas familias y hay

muchos menores. En este parlamento estamos regulando

cuestiones que ya están reguladas pero que consideramos todos

que deben tener una regulación más específica o se deben

aclarar determinados aspectos porque con lo que hay regulado

hasta ahora no es suficiente para garantizar los derechos, y yo

creo que en este caso, con que haya un solo menor que no

pueda ver como su interés o el bien por poder estar con su

padre y con su madre, o con sus dos progenitores en partes

iguales porque la justicia a día de hoy, por mucho que, es

verdad, con la legislación actual yo estaría de acuerdo que sí
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que se puede establecer la custodia compartida pero la realidad

es que es una excepción, yo creo que aunque hubiese un solo

menor sí que estaría justificado poder regularlo aquí en

Baleares, al margen de que evidentemente pueda existir una

duda de si tenemos competencia o no, teniendo en cuenta que

el Govern ha hecho este informe favorable, que no se ha

opuesto en ningún momento en este sentido, y yo creo que el

Parlamento está legitimado para seguir tramitando esta ley y yo

creo que lo que deberían hacer los grupos, evidentemente

excepto los que estén en contra del fondo, que yo creo que han

esgrimido muchísimos argumentos en la forma pero realmente

creo que en este sentido se lo podrían haber ahorrado, porque

si estaban de acuerdo con el fondo simplemente con decir que

no basta, si querían esgrimir estos argumentos voten a favor y

en la tramitación parlamentaria podrán corregir muchas de las

cosas que estoy de acuerdo con ustedes que se deben mejorar

de la ley que ha presentado El Pi. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester, del Grup Parlamentari

Mixt.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sra. Presidenta, desde Ciudadanos creemos que este

proyecto de ley lo dice bien claro, que si no hay circunstancias

excepcionales que lo natural sea la custodia compartida.

Nosotros creemos que es erróneo y además anacrónico no

encaminarse hacia la corresponsabilidad de los padres; lo que

no es normal es que si en un juicio un padre dice, o una madre,

que se quiere desentender, pues se acepte como natural y sea la

custodia monoparental. Yo creo que aquí hemos de ir hacia la

corresponsabilidad, porque es un derecho de los niños y un

derecho y un deber de los padres.

También me gustaría comentar que los días 6 y 7 de mayo

la ciudad de Alicante va a tener el segundo Congreso

internacional de custodia compartida y protección jurídica del

menor, y la verdad es que estaría bien y sería interesante seguir

este congreso y luego ver las conclusiones que han salido. 

A mí me gustaría que los grupos reconsideraran su posición

y que si realmente tienen pegas a este proyecto de ley pues que

enmendaran el proyecto de ley. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marta Maicas, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears. 

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si no li importa respondré des

d’aquí. Em sento obligada a explicar-me, perquè tant la Sra.

Fernández com el Sr. Melià es veuen prou decebuts davant la

meva posició i davant el posicionament de la resta de grups

parlamentaris, per tant, volia aclarir un seguit de coses.

Sí, Sra. Antònia, m’he llegit la llei que heu desenvolupat i

presenteu aquí al Parlament.

Respecte del pacte que jo deia i vosaltres dèieu que aquí

també hi era, segons la llei catalana diu que és precís, és

obligatòria la presentació d’aquest pla de parentalitat.

Nogensmenys, aquí diu: “podran atorgar un pacte de relacions

familiars”. Aleshores, podran atorgar, no és una obligatorietat,

nosaltres ho volem com a obligació, és imprescindible. I a més

a més aquest pla de parentalitat és molt més ample del que

dictamina aquí en aquest llei el pacte de relacions familiars.

Bé, per tot això i a més a més, aquesta llei també parla

d’una societat igualitària. Encara ens falta molt Sr. Melià, ens

falta molt, no podem partir d’igualtat zero. Els canvis socials

cap a la igualtat entre homes i dones no es poden abordar des

de la instància judicial o penal, o almenys no únicament, sinó

generant les condicions materials i ideològiques necessàries des

de totes les instàncies possibles. El món no canvia amb la

nostra opinió ni exemple, sinó amb la pràctica quotidiana i

experiència de cadascú. La paternitat real no es dictamina ni es

decreta, s’exerceix.

I bé, per tot això continuem en el posicionament. Però de

totes maneres no volia acabar sense dir-li que sí, que estam

disposats a presentar una llei, que nosaltres pensem que sí que

és necessària, davant d’aquest Parlament. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margalida Capellà del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Intervindré des d’aquí si no hi ha inconvenient. Bé, jo els

agraesc les aportacions que s’han fet des de tots els grups, però

per a nosaltres és una qüestió de fons, és a dir, no compartim el

fons de la llei. No és una qüestió de competències, ja ho he dit,

per a nosaltres no és un obstacle, i tampoc no és una qüestió de

forma. És a dir, que entenem que evidentment es podrien

esmenar i millorar, però senzillament no compartim el fons,

perquè consideram que l’aplicació de la custòdia compartida

només s’ha de fer si hi ha acord per garantir l’estabilitat,

sempre en interès del menor, que és el que diuen vostès, però

no coincidim que això no s’estigui fent. Nosaltres consideram

que és el que s’ha de fer i que ja s’està fent. I per això hi

votarem en contra. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per aclarir en relació a la

seva rèplica. Jo ja li he dit que la regulació tal com està a

l’article 92.8 del Codi Civil, des del punt de vista material a mi

m’agrada, hi estic d’acord. O sigui que no cal, si ho vol fer per
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mi, no cal que presenti una proposició de llei igual que la llei

catalana.

Però és que a més a més jo també li he dit que jo feia un

judici d’oportunitat, que era innecessari que s’aprovés aquesta

llei. Per tant, li he de dir que la llei catalana m’agrada,

m’agrada tant com el Codi Civil, però si presenta una

proposició de llei, també hi votaré en contra, perquè el judici

d’oportunitat serà el mateix. És a dir, serà el mateix perquè si

li dic que el Codi Civ...

(Remor de veus)

... -Sr. Melià, deixi’m parlar-, si li dic que la legislació del Codi

Civil em sembla adequada, perquè posa l’interès del menor allà

on pertoca, doncs simplement no necessitem una altra llei

perquè canviï això.

I encara li he de dir més, la custòdia compartida també

m’agrada, però és que ja la permet l’article 92.8 del Codi Civil.

El que no m’agrada és establir el principi de la custòdia

compartida com un principi per defecte, i això crec que els ho

he explicat molt clar i això sí que no m’ho han replicat, no es

pot invocar l’interès del menor de forma abstracta, perquè això

és fer volar coloms, l’interès del menor és una realitat concreta,

és casuística, és cas per cas. I no podem “rigiditzar-la” de cap

de les maneres. Sempre ha de prevaler l’interès del menor i si

vostès això ho completen amb alguna cosa és que no estan tan

d’acord en què prevalgui sempre l’interès del menor.

Un tema que no vull deixar passar per alt, perquè necessito

corregir a la Sra. Obrador, el Tribunal Constitucional ha dit

molt concretament, que les comunitats autònomes poden

innovar el seu dret civil. La mateixa sentència, això no ho vull

passar per alt per una qüestió de país, la mateixa sentència

8 8 /93 , que  precisament va  reso ldre  un recurs

d’inconstitucionalitat contra una llei aragonesa, la

d’equiparació de fills adoptius, que va ser la que va establir la

doctrina del Tribunal Constitucional sobre els drets civils,

forals o especials, ja diu..., vostè sap que la Constitució parla

de què les comunitats autònomes amb dret civil propi tindran

competència per conservar, modificar i desenvolupar, i el terme

rau en l’abast d’aquest terme “desenvolupar”. Doncs ja diu

aquesta sentència que la noció constitucional de

desenvolupament, permet una ordenació legislativa d’àmbits

fins ara no normats per aquell dret, és a dir, pel que serien les

compilacions, ja que el contrari portaria a la inadmissible

identificació de tal concepte, o sigui “desenvolupar”, amb el

més restringit de modificació. 

Per tant, ja diu el Tribunal Constitucional que desenvolupar

va molt més enllà de modificació. I per si no quedava clar diu

i ara ho diré en castellà per no haver de fer la traducció en

directe, “Cabe pues que las comunidades autónomas dotadas

de derecho civil, foral, o especial, regulen instituciones

conexas con las ya reguladas en la compilación, dentro de una

actualización o innovación de los contenidos en ésta, según los

principios informadores peculiares del derecho foral”.

En resum, jo crec que ja ens posen prou limitacions des de

Madrid a desenvolupar les nostres pròpies lleis i per tant, no

som partidari que nosaltres invoquem les nostres pròpies

limitacions a l’hora de dotar-nos de les lleis que creiem més

oportunes. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Conxa Obrador del Grup Parlamentari

Socialista.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres ens reafirmam en

els dos principis que hem intentat explicar. Primer, la

inconstitucionalitat d’aquesta proposició de llei, per considerar

que el Codi Civil propi no permet desenvolupar qüestions que

no estan contingudes dins el mateix i les relacions

paternofilials, en cas de separació, divorci dels progenitors, no

formen part del contingut del cos del Codi Civil propi. Per tant,

per molt que ens digui també el Sr. Castells, no estam d’acord

amb aquesta interpretació, nosaltres ho tenim molt clar.

I també l’altre principi que ha sustentat la nostra posició, és

en relació amb l’existència d’una llei que permet aconseguir la

custòdia compartida d’una manera, amb garanties d’equitat i

d’igualtat entre els dos progenitors. Per tant, consideram que no

és necessari desenvolupar una llei autonòmica pròpia, perquè

tampoc consideram que es pugui garantir a través d’una

custòdia preferent els drets i els interessos dels menors. Moltes

gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passarem a la votació de la pressa o no en

consideració de la proposició de llei debatuda. Votam.

Vots a favor, 21; vots en contra, 33.

La proposició de llei no ha estat presa en consideració.

VI. Adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa

d’aplicar el procediment directe i en lectura única al

Projecte de llei RGE núm. 5548/16, de modificació del text

refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears,

aprovat pel Decret Legislatiu 112/2001, de 7 de setembre.

Passam al sisè punt de l’ordre del dia que correspon a

l’adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el

procediment directe i en lectura única al projecte de llei RGE

núm. 5548/16, de modificació del text refós de la Llei de

consells insulars de les Illes Balears, aprovat pel Decret

Legislatiu 112/2001, de 7 de setembre.

Abans de debatre aquest projecte de llei, procedeix al

pronunciament del Ple de la cambra sobre la proposta de la

Mesa de tramitació directa i amb lectura única.

Es pot considerar aprovat per assentiment?

Queda aprovada la tramitació directa i en lectura única. I a

continuació passam al debat del projecte de llei.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605548
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VII. Debat i votació del Projecte de llei RGE núm.

5548/16, de modificació del text refós de la Llei de consells

escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu

112/2001, de 7 de setembre.

Passam al setè punt de l’ordre del dia, que correspon al

debat i votació del projecte de llei RGE núm. 5548/16, de

modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les

Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 112/2001, de 7 de

setembre.

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

No sé què passa, tothom em demana que sigui breu!

(Rialles)

Sra. Presidenta, diputats i diputades. Bé jo crec que és fàcil

donar... plantejar i fer una exposició de per què presentam

aquest projecte de llei i simplement és tornar a recuperar la

composició que hi havia en 2012... de la composició del

Consell Escolar de les Illes Balears.

És evident que estam en un procés de recuperar moltes

coses que es varen perdre a la passada legislatura, en drets, i

una cosa que es va perdre va ser el dret a la participació i al

diàleg. Nosaltres volem amb aquesta proposta, per una part

donar resposta al que realment el mateix consell escolar ha dit,

que d’alguna manera estava d’acord a recuperar la composició

de 2012, i, per altra banda, també volem que això sigui un punt

de partida, no és un punt d’arribada, perquè un dels objectius

que tenim a la Conselleria d’Educació i una qüestió que tenim

molt clara és que pensam que ha de ser el mateix Consell

Escolar de les Illes Balears qui, de forma autònoma i amb la

seva capacitat de decidir, digui quina és la seva proposta de

composició, digui quines són les seves funcions i fins i tot digui

quina ha de ser la proposta de president i vicepresident del

Consell Escolar de les Illes Balears.

Això pensam que és important i per tant, dins la idea que la

feina que pugui fer el Consell Escolar de les Illes Balears, que

ens pugui donar una proposta, una proposició de llei que vagi

una mica en aquesta direcció.

A més, voldria emmarcar aquesta modificació de la llei que

representa que passam de 36 membres a 50, no suposa..., no

només suposa un cost econòmic, no ho suposa, perquè en

definitiva l’estalvi que es va fer en la passada legislatura amb

aquesta retallada va ser d’uns 1.000 euros, la qual cosa és

ridícula, i a més s’ha de tenir en compte que el que es cobra per

anar a aquestes reunions del Consell Escolar és també realment

prou baix, 30 euros per dia, per reunió. 

Per tant, el que també voldrem emmarcar és que aquesta

nova llei, aquesta primera... o recuperació de la composició del

Consell Escolar de les Illes Balears també s’ha d’emmarcar en

la idea que nosaltres tenim, pensam que això és un element més

d’aquest pacte social i polític per l’educació. És evident, si

creiem en el diàleg, en la participació, és evident que hem de

creure que el Consell Escolar ha de ser aquest parlament

educatiu, aquesta òrgan de participació, aquest òrgan

d’assessorament que necessita l’administració educativa, la

Conselleria d’Educació per fer una política educativa més

participada en tots els aspectes.

Per tant, retornam a la composició anterior, incrementam la

composició des del punt de vista de representants de

professorat, de sindicats, d’estudiants, de personal

d’administració i serveis, d’ajuntaments, etc. Per tant, retornam

a aquesta composició que mai no s’hauria d’haver retallat.

A més, pensam que d’aquesta manera el Consell Escolar de

les Illes Balears recupera més legitimitat per fer aquest pacte

social de l’educació. Pensam que..., i això és el que vàrem fer

fa un mes, que vàrem agafar el document Illes per un pacte, el

vàrem enviar al Consell Escolar de les Illes Balears perquè faci

el debat per tal de posar les bases d’aquest pacte social i polític

de l’educació que ha d’acabar aquí, en aquest Parlament de les

Illes Balears tenint en compte la idea d’inclusivitat que ha de

tenir aquest pacte social i polític per l’educació. 

Per tant, pens que simplement aquesta llei o aquesta

projecte de llei és un punt de partida per recuperar les coses

que s’havien perdut, per donar al Consell Escolar el paper que

ha de tenir en aquest debat educatiu i en definitiva per fer

possible, cada vegada més, aquest pacte social i polític per

l’educació. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Núria Riera del Grup Parlamentari

Popular.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

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

tardes a tothom. Sr. Conseller, en primer lloc, abans de la meva

intervenció, vull destacar -crec que és important- que el Grup

Parlamentari Popular ha facilitat la lectura única d’aquest

projecte de llei, cosa que a nosaltres se’ns va denegar a

l’anterior legislatura i vull també que se’n faci constància i és

una de les voluntats que té aquest grup precisament de facilitar

la tramitació parlamentària i que les coses continuïn avançant

en aquesta comunitat, i crec que això és important fer-ho

destacar abans de tot, perquè si no ho diem nosaltres sembla

que tothom se n’oblidarà i les coses són així i així han passat i

ara són a dia d’avui.

Vull dir que tornam ser, ara ja, en un debat que quasi és

recurrent a cada ple, encara que ara sigui de la mà del tema dels

consells escolars i d’un tema d’educació i de l’augment de

l’estructura de l’administració, perquè en definitiva som a un

debat que és el tema del model econòmic, i ho dic perquè hi ha

el model econòmic del Partit Popular i el model econòmic de

l’esquerra, el del Partit Popular que aposta per l’economia, per

reduir el dèficit, per apostar pel turisme, per consolidar

l’ocupació, per reduir l’administració, i el dels partits de

l’esquerra que aposten per gastar, per qüestionar el turisme, per

gastar, per incrementar l’administració, per gastar...

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605548
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605548
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(Remor de veus)

...i així, si els dic que a l’any 2012... -m’agradaria que

escoltassin, per favor-..., si els dic que a l’any 2012 es va

aprovar un decret llei amb mesures urgents...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

...per reduir el dèficit públic, l’any 2012 es va aprovar per

la responsabilitat que assumeix el Partit Popular quan governa

i va modificar la Llei de consells escolars per reduir l’estructura

del consell escolar, que amb aquesta modificació es va reduir

el nombre de persones que l’integren i és va fer per reduir la

despesa, atesa la situació d’emergència econòmica que hi havia

en la nostra comunitat, i ningú no ens ho ha de contar perquè

nosaltres hi érem.

I ara que la situació econòmica actual...

(Remor de veus i petita cridòria)

...Sra. Presidenta, deman, per favor, silenci.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Per favor, silenci, senyores i senyors diputats, no crec que

vostès siguin el millor exemple que donam a la gent, per favor

silenci i escoltin.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

I que ara que la situació econòmica actual ja no és de

recessió perquè es va fer una bona gestió i es pot recuperar la

composició anterior a la crisi, pel que suposa per al consell

escolar les seves dietes i indemnitzacions, el Partit Popular

considera que es pot prendre en consideració i es pot analitzar

i aprovar aquest projecte.

I per què els he començat parlant així, encara que vostès no

m’han volgut escoltar? Perquè tot això no ho dic jo, i ho podria

dir perfectament, sinó que ho diu el mateix govern en el seu

projecte de llei..., -Sr. Jarabo, també escolti vostè-, el Govern

d’esquerres que presenta aquest projecte de llei i que ha enviat

aquest projecte de llei a aquest parlament, signat per la Sra.

Armengol i pel Sr. Martí March, justifica aquesta proposició

precisament perquè s’ha fet una gestió econòmica que ha

permès la recuperació i per aquests motius es pot tornar

recuperar els membres que hi ha al consell escolar.

Alguna raó deguérem tenir si justifiquen en el mateix

projecte que la crisi va justificar mesures de contenció i la

recuperació permet mesures d’ampliació.

Però també si els dic que durant quatre anys el consell

escolar ha funcionat amb una estructura de 35 membres, que fa

deu mesos que continua funcionant així i que el mateix projecte

de llei diu que per tornar a constituir-se n’hi haurà prou que

s’integrin dues terceres parts dels seus components, que si han

de tornar a ser 50 em sembla que són 35 o algun menys, tampoc

no ha funcionat tant malament, si ha funcionat amb 35 i es pot

tornar a constituir en 35.

El consell escolar s’ha reunit durant aquests quatre anys un

nombre de vegades equivalent a altres legislatures o més i ha

emès informes en moltes matèries, decrets, ordres i lleis, fins i

tot més que en altres legislatures. Amb el segon pacte

d’esquerres es varen emetre en el 2007, 10 informes; al 2009,

8 informes; 2011, 5 informes. La legislatura passada del Partit

Popular al 2014, per exemple, es varen fer 26 sessions i 11

informes i en el 2015 es varen fer 23 sessions i 16 informes, en

temes tan importants -li ho recordaré- com el Decret

d’ensenyament de formació professional bàsica, els decrets de

currículums de primària, de secundària, de batxillerat; les

ordres de desplegament de la LOMQE, per tant, s’aplicat la

LOMQE a les Balears fa dos anys; les ordres d’implantació del

programa de reutilització de llibres; els decrets de plans

d’estudi d’ensenyaments artístics superior, de disseny, d’art

dramàtic; l’Ordre de regulació dels cicles formatius de

formació professional; el Decret de la mesa de diàleg

permanent de mares i pares, un decret precisament ara posat en

marxa, aquesta mesa, i elaborat i aprovat pel Partit Popular;

l’Ordre de certificats de català, de les titulacions per fer classe

en llengua catalana, les de llengües estrangeres i l’informe del

sistema educatiu de cada curs. En definitiva, una feina

important d’assessorament en totes les matèries de l’àmbit

educatiu amb 35 membres.

S’han fet jornades participatives d’educació i família amb

diàleg, s’ha assistit al Consell Nacional Escolar amb consens,

i tot això, en tot cas, no obstant això, com els he dit posa a

l’exposició de motius que signa la presidenta del Govern i el

conseller d’Educació que la situació econòmica ja no és la

mateixa, i com que coincidim amb aquesta exposició de motius

apostarem pel consell escolar des del Partit Popular com a

òrgan assessor educatiu, aprovarem aquesta modificació de llei

i la tornada a la composició anterior de 50 membres, perquè

l’important, consideram, és ser coherents i fer crítica, fer

oposició, però des de la coherència i des de la construcció. I

l’important és que el pressupost del consell escolar sigui viable

i que la seva feina sigui profitosa, però, en tot cas, abans

d’acabar, vull retornar al que he dit al principi que crec que és

important i és el debat del model econòmic del PP o

d’esquerres.

Si ens trobam en recuperació econòmica és perquè el Partit

Popular va fer una gestió responsable, de contenció de la

despesa, i no oblidin d’on venim, venim de la crisi, venim

d’una crisi agreujada per una mala gestió en el segon pacte. La

crisi agreujada sempre per la gestió d’esquerres de mans

foradades, de calaixos plens de factures, no ho oblidin,

nosaltres hi érem en l’anterior legislatura...

(Remor de veus, petita cridòria i alguns aplaudiments)

... perquè és molt fàcil engreixar l’administració, però és

molt difícil tornar-la a reduir. No ho oblidin, i només ho deix

com una reflexió. Aquesta vegada no és una crítica, és una

reflexió, és molt fàcil engreixar l’administració, després és molt

difícil tornar-la a reduir i no ens ho han de contar perquè

nosaltres hi érem.
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Saben vostès que la direcció general competent en

Comunitat Educativa, que gestionava les partides del consell

escolar, va haver de reduir de l’any 2009 a 2010 les seves

partides de 400.000 euros a 50.000 euros i enguany encara es

troba amb 70.000 euros? On aniran aquests doblers, en

indemnitzacions i dietes del consell escolar? Quina part? I,

quina part es podria destinar a reformes de centres o altres

prioritats d’Educació? O, s’hauran de tornar a incrementar

aquestes partides per pagar dietes, indemnitzacions i

desplaçaments? 

Tampoc no sabem realment quin impacte tendrà, Sr.

Conseller, perquè en el projecte de llei que han presentat no hi

ha cap estudi d’impacte normatiu, únicament hi ha els models

de 2012 fets pel Partit Popular, buides les caselles. Tampoc no

hi ha l’informe de pressuposts, ens agradaria saber si

Pressupost té res a dir en relació amb aquest projecte,

únicament per aportar un fonament que no sigui que la

recuperació econòmica és viable perquè s’ha fet una bona

gestió. On és l’informe de pressupost, Sra. Consellera Cladera?

No sé si no ha tengut res a dir o no hi ha o no els consideren

prioritaris aquests increments.

Aprofito, de totes maneres amb la competència que tenim

com a Grup Parlamentari Popular de fiscalitzar l’acció del

Govern, que aquesta és la funció que ens correspon, per

recordar-los una cosa, que creixen en conselleries, que creixen

en alts càrrecs i gabinets, que creixen en entitats públiques, que

creixen en òrgans administratius, com el CES, el Consell de

Joventut, que no tenim res a dir que incrementin òrgans

administratius -per favor, escoltin, consellers-, no tenim res a

dir més que el tema econòmic que ja he comentat, que creixen

en empleats públics, que creixen en assessors, ah!, però no

podem crear el Consell de Transparència, Sra. Consellera de

Transparència, en aquest no tenim doblers per crear aquest nou

òrgan, l’hem d’atribuir a l’Advocacia.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Quina diferència segons els òrgans que han d’incrementar.

No podem crear un consell de transparència per resoldre

reclamacions al carrer, això no, per això no hi ha doblers en el

pacte. Senyors diputats, això no pinta gaire bé, com deien avui

matí.

Amb tot això era previsible, a més, quin seria el discurs,

quin seria el seu tarannà, el de la demagògia, hem de fer befa

política sobretot amb els temes d’educació, perquè el fets són

els que són i per molt que vulguin vendre que tot va bé fan

retallades també fins i tot en aquesta matèria. Han deixat

famílies que complien els requisits sense beques de menjador,

s’han retardat les convocatòries, després d’un any de pacte no

coneixen quines seran les infraestructures que es milloraran,

s’espera que continuaran almenys amb les obres del (...) que ja

estaven adjudicades i tramitant-se l’anterior legislatura, supòs

que sí. De moment, no ho sabem. Falten AT, falta personal de

suport, falten auxiliars de conversa, volen baixar les ràtios, però

falta desdoblar aules, retallen la concertada... no tot va bé. 

Hi ha molt de diàleg, molt de consens, nosaltres donarem

suport a aquesta tornada a incrementar l’administració, però no

oblidin que no tot va bé i que les coses s’han de dir tal com són

i que aquesta és la nostra feina, fiscalitzar l’acció del Govern i

dir què ens agrada i què no ens agrada. 

On és el diàleg i el consens en la tramitació de derogacions

de llei del Partit Popular? Per què fan tantes proposicions de

llei sense tràmits administratius? Ni vostès són tan bons ni

nosaltres tan poc. Li record que han posat en marxa la Mesa de

diàleg amb els pares i les mares perquè la vàrem crear nosaltres

amb el Partit Popular. No ens venguin, per tant, superioritat

moral, senyors de l’esquerra.

Nosaltres donarem suport a aquesta proposició precisament

perquè la recuperació econòmica permet tornar a incrementar,

si ho volen així, els membres del consell escolar, però els dic

que ho farem des de la coherència i la responsabilitat, la

mateixa que han de tenir vostès per mirar les arques públiques,

per no tornar a engreixar l’administració sense tenir en compte

la despesa que fan perquè d’aquí a un parell d’anys no ens hem

de tornar trobar en la mateixa situació que ens vàrem tornar a

trobar nosaltres l’any 2011. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Salvador Aguilera, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears. 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors

diputats, treballadores i treballadors de la Cambra i públic que

avui ens visita, i especialment voldria agrair la presència del

president de l’actual consell escolar, Sr. Pere Carrió, i també al

representant de COAPA, Vicenç Rodrigo, gràcies per ser aquí.

Avui hem de portar, i bé sobretot ja m’he animat per aquí

i és interessant veure com m’ha precedit qui va ser, la Sra.

Riera, la tercera consellera d’Educació a l’anterior legislatura.

Ella ha escalfat l’ambient, per tant, alguns ja la vàrem patir. 

Avui hem de portar a aquest parlament un despropòsit més

de l’etapa del molt poc honorable Bauzá i de les retallades del

Partit Popular. Debatrem i votarem sobre el projecte de llei de

modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les

Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 112/2001, de 7 de

setembre. 

L’educació i en concret la composició del Consell Escolar

de les Illes Balears és el protagonista, avui el Sr. Conseller

Martí March ha batut el seu rècord sobretot per la breu

intervenció, que li agraïm realment. Avui el protagonista és el

consell escolar. 

Com a docent i des de Podem estam contents del dia d’avui

pel que suposa, però només és una passa més per desfer una

ínfima part del mal fet durant anys en la nostra educació i a la

nostra comunitat educativa. 

Què va fer el Partit Popular l’any 2012? Intentarem fer una

mica de memòria. La disposició final segona del Decret Llei

5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal
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i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector

de la comunitat autònoma de les Illes Balears -i em falta l’aire-

i altres institucions autonòmiques, va modificar l’apartat 1 de

l’article 9 del text que avui ens porta aquí. 

Què va suposar aquesta modificació? Ja el Sr. Conseller ho

ha avançat, la reducció del nombre de representants que

integraven el Consell Escolar de les Illes Balears. Amb aquesta

mesura i amb altres el Partit Popular pretenia reduir la despesa

pública i portar-nos cap al mal son que avui revivim. La Sra.

Riera ja ha fet present avui l’element econòmic com un element

per controlar la despesa a les nostres illes.

Amb aquesta decisió el Partit Popular va fer que aquest

òrgan educatiu deixàs realment de ser representatiu, o almenys

en la mesura de veure representats els interessos dels diferents

agents que formaven part de la comunitat educativa i que eren

representats seus. 

Vàrem veure com aquest consell escolar passava de 50

membres a 36, pràcticament una reducció del 30% dels seus

membres. Varen reduir d’una forma considerable la

representació dels docents, de les famílies i de l’alumnat, entre

altres. Ho deix estar aquí. 

Com tots saben el Consell Escolar de les Illes Balears és el

màxim òrgan representatiu de la comunitat educativa en les

nostres illes, és com aquest parlament per a la comunitat

educativa balear. Aquest parlament és un referent de com les

coses han canviat a la societat balear, les ciutadanes i els

ciutadans d’aquestes illes s’han mobilitzat com mai no havíem

vist en la nostra recent història, han volgut formar part d’una

forma activa de les decisions polítiques que regeixen les nostres

vides. Nosaltres, Podem, som l’exemple més visible. 

Avui, segurament, molts portaveus dels diferents partits

polítics faran presents moments històrics que vàrem viure anys

enrere, moments de dolor, moments de contribució, de

construcció en aquest procés, moments d’unió de tota la

comunitat educativa per aturar els despropòsits del Partit

Popular durant l’última legislatura i com, finalment, hem

aconseguit que siguin a l’oposició. 

Des de Podem volem fer una reflexió molt important sobre

quin paper ha de jugar el Consell Escolar de les Illes Balears

tenint present tota la lluita de la Marea Verda. Quines lliçons

haurien d’haver après de tot això? Vàrem veure com un nou

paradigma es va desenvolupar, l’autoorganització. És

impossible recollir en unes paraules, en uns minuts, tants de

moments i persones que varen ser protagonistes en aquesta

història. La comunitat educativa va començar a treballar d’una

forma diferent de la que tenien fins ara. Vàrem veure com la

plataforma Crida i les seves samarretes verdes a Mallorca, i

com les samarretes de la Coordinadora de professorat

preocupat a Eivissa, van inundar en poc temps les nostres aules

i el carrer, i van donar color a un panorama totalment gris i fosc

que pretenia imposar el Partit Popular. 

L’aparició de l’Assemblea de Docents va ser el punt

d’inflexió en aquesta batalla; els docents ens vam mobilitzar

davant les brutals retallades que aquest decret va impulsar i la

seva política lingüística amb el TIL. Quantes vegades hem

parlat d’això en aquest parlament i al carrer? I per últim, i no

menys important, la unitat i el suport de molta societat balear

en la defensa de la nostra educació i de la llengua. 

Tot això ens porta a fer un pensament de com hauria de ser

el nou consell escolar de les nostres illes: més participatiu, més

plural, més representatiu. El Partit Popular ha perdut la seva

hegemonia davant la societat balear amb les seves actuacions.

La imposició, l’autoritarisme, les retallades, girar l’esquena a

la ciutadania, els decrets llei, etcètera, etcètera, etcètera. Per

tant hem de repensar el model educatiu que volem a les nostres

illes i el Consell Escolar de les Illes Balears ha de ser peça clau

en aquest nou paradigma social. Hem d’aprendre què va

suposar tot aquest tsunami verd. Una vegada més volem agrair

a totes aquelles persones, docents, famílies, alumnat i societat

balear en general, la seva obstinació, la seva labor per

minimitzar les decisions i els efectes de la política educativa del

Partit Popular.

He tingut la sort de formar part d’aquest tsunami verd i

poder contar la nostra experiència a nivell estatal a través de

Mareas por la educación pública i altres esdeveniments i

plataformes. Hem estat i som tot un referent de lluita i d’unitat

davant les imposicions i l’”austericidi” que es va aplicar a la

nostra societat. Per a Podem aquest projecte de llei és una passa

més cap al futur. Esperem i desitgem que el Consell Escolar de

les Illes Balears, segons ha manifestat el nostre conseller Martí

March, sigui ell mateix que finalment faci que la seva

composició i les seves funcions s’adaptin als temps i a les

formes que han configurat aquest nou escenari social. 

Fem un pas enrere per agafar impuls i fer un salt qualitatiu

en la construcció de l’escola que volem. És el moment de

continuar treballant després d’aquests anys de lluita i d’unió de

la comunitat educativa. A la composició actual d’aquest consell

encara falten organitzacions, plataformes i altres membres que

pensem que haurien d’estar dins aquest parlament educatiu. No

podem oblidar com en el seu moment la Conselleria

d’Educació no va reconèixer l’Assemblea de Docents com a

interlocutor vàlid. 

Aquest matí es preocupava el Sr. Camps per l’Assemblea de

Docents. Quien lo ha visto y quien lo ve, Sr. Camps. Senyors

i senyores del Partit Popular, no han pensat mai què va suposar

tota aquesta mobilització? De veritat no veien el mal que

estaven provocant les seves decisions? Sembla ser que no o el

van ignorar. Mai no oblidaré una frase que el Sr. Bauzá va dir

sobre el TIL: “Si a los docentes no les gusta, que se presenten

a las elecciones”. En aquest parlament hi ha alguns docents,

entre ells jo, que vàrem fer un pas endavant per fer front a les

imposicions dels nostres governants, i avui estem treballant i

fent política des d’aquest faristol, com la Sra. Busquets o la

Sra. Maicas, i no sé si em deixo algú, i molts altres companys

que són a altres institucions. Llàstima que no sigui avui aquí

per dir-li-ho directament.

Per això instem que el més aviat possible i després

d’aprovar aquest projecte de llei s’engegui aquesta maquinària

i es pugui obrir el debat dins aquesta institució sobre quin seria

el seu model i la seva composició, com he dit. Ha de ser un

òrgan independent del govern de torn, o almenys hauria de ser

una de les lliçons, o una més de les lliçons que hauríem d’haver
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après durant el temps compulsiu que hem viscut durant anys a

les nostres illes. També aquest òrgan ha d’aprendre a escoltar

el que diuen els seus representants, ja que aquestes decisions

poden en un moment concret anar en contra del Govern, i per

tant hauria de prevaler la seva independència. 

Tampoc no volem deixar de banda la resta dels consells

escolars, i especialment els de les diferents illes que conformen

el nostre arxipèlag. Hem vist com després de molt de temps

s’han reconfigurat, i també els instem que ajudin els consells

escolars municipals i dels centres educatius, i siguin aquests

altaveu de les necessitats de la comunitat educativa. 

Avui posem la mirada amb esperança i ilAlusió en aquest

consell escolar, que aquest òrgan treballi de valent per

l’educació a les nostres illes. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Bel Busquets, del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca. 

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També salutacions cordials

al president del Consell Escolar i al representant de les

confederacions d’associacions de pares i mares. Benvinguts, i

no sé si demanar perdó per l’espectacle lamentable que han

hagut de veure i que no em puc estar de rebatre. Després faré

una intervenció més pausada per deixar-los amb bon gust de

boca.

Demagògia, Sra. Riera, molta demagògia! Com pot tenir la

vergonya de dir que la recuperació econòmica és mèrit seu i la

crisi és mèrit del pacte? Per favor, Sra. Riera, per favor!, és una

crisi europea; el pacte anterior tenia la culpa d’una crisi

europea? Ja els ho vaig dir un dia, no facin vergonya i no facin

demagògia. Això per començar.

(Alguns aplaudiments)

Una altra cosa. Si això és una defensa i està a favor d’un

projecte de llei, que Déu ens agafi confessats, perquè, la veritat,

si no tenen coratge d’enfrontar-se, el que haurien d’haver fet tal

vegada és callar, abstenir-se i no fer aquesta comèdia de dir “sí,

nosaltres som súper bons alAlots, hi votarem a favor”, i després

fa aquesta defensa terrorífica i aquest atac terrorífic. Perquè què

ha fet vostè, Sra. Riera?, tal vegada vostè pretén fer de

portaveu, avui que la seva portaveu no es trobava bé i ha hagut

de partir; què ha volgut fer?, de portaveu?, de tornar a remoure

tot el debat d’avui matí?; ja en tenim, de portaveus, cadascun

té els seus, i què ha fet avui?, treure tota la misèria que

l’envolta i parlar, quan parlàvem de Consell Escolar, vostè ha

parlat de política econòmica, de turisme i d’aprimament de

l’administració. Tot sap per què?, perquè no tenen el coratge de

parlar d’educació, perquè vostès només s’han atrevit a

perseguir l’educació, i vostès no tenen ni legitimitat ni en

saben, de parlar d’educació, perquè si no basta veure la

legislatura que ens varen fer passar.

I sí, tal vegada si la Sra. Prohens hagués sentit la

intervenció que ha fet avui, tal vegada l’hagués acusada també

de hooligan, perquè ha estat una intervenció més aviat d’una

aficionada eixelebrada d’un equip de futbol i no d’una diputada

que a més a més havia estat consellera.

Començ ara la meva intervenció per calmar un poquet els

ànims. Amb aquest projecte de llei de modificació del text refós

de la Llei de consells escolars de les Illes Balears es garanteix

la participació dels diferents representants de la comunitat

educativa. MÉS per Mallorca votarà a favor d’aquest projecte

de llei i sense fissures, perquè sabem que l’educació no la fan

els governs en solitari, perquè hem apostat per un govern que

estigui amb l’escola, perquè hem esborrat uns gestors que

governaren en contra de l’escola, perquè hem esborrat quatre

anys de malson per a l’educació. És aposta del Govern al qual

donam suport que el consell escolar sigui el vertader parlament

educatiu de les Illes Balears, perquè creim en la comunitat

educativa, perquè cal comptar amb els agents educatius per dur

endavant la política que en educació necessiten les nostres

escoles.

Podem afirmar que el Decret Llei 5/2012 fou la gran

normativa que serví d’excusa per ofegar els serveis públics i,

per al cas que ens pertoca, de la comunitat educativa: retallades

en les retribucions dels treballadors, fins i tot quan estaven de

baixa; augment de les ràtios i augment de les jornades que

provocaren l’acomiadament de més de 1.000 professors;

retallades en les ajudes a les famílies amb menors o persones

discapacitades a càrrec, i un llarg etcètera que molts recordam.

I a més, aprofitant l’avinentesa i amb l’excusa d’adoptar

mesures per reduir el dèficit, que en absolut no aconseguiren

perquè cal remarcar que el govern Bauzá augmentà en 4.000

milions d’euros el dèficit durant la seva legislatura, amb

l’excusa de reduir el dèficit s’aplicaren retallades en drets i

retallades democràtiques, sens dubte. I el Govern al qual donam

suport, no sols ha anat retornant drets retallats, sinó que també

ha apostat fermament pel retorn a la democràcia. Així el

projecte de llei retorna la Llei de consells escolars de l’any

2001, amb l’augment de 14 persones més que representen la

comunitat educativa, amb més representants dels professorat i

de l’alumnat, amb més organitzacions sindicals, amb més

representants del personal administratiu i de serveis, amb

representants de les famílies, amb més persones de reconegut

prestigi, etc. 

I el compromís amb aquesta modificació i el compromís per

la participació, ve acompanyat d’un increment pressupostari del

38% en la partida dedicada a la gestió del consell escolar. I no

es preocupi Sra. Riera, perquè només amb les dietes i viatges

que va cobrar la Sra. Camps per anar a Menorca els caps de

setmanes i que ja percebia, podrem pagar moltes dietes

d’aquest consell escolar, perquè això nostre és austeritat i allò

vostre és “austericidi”.

(Remor de veus)

Així, avui tornam a un consell escolar més participatiu i

més representatiu de la comunitat educativa, que ha de ser... -

senyors del Partit Popular..., la Sra. Riera ens ha cridat a l’ordre

perquè escoltéssim...
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... vostès també.

Així avui tornam a un consell escolar més participatiu i més

representatiu de la comunitat educativa, que ha de ser la

vertadera protagonista del canvi en la política educativa a les

nostres illes. I sabem que aquest canvi no és suficient, perquè

dins el marc del futur pacte educatiu, hi ha la voluntat de

promoure altres canvis que possibilitin encara una major

autonomia en el funcionament del mateix consell escolar. En

aquesta línia i per a futurs canvis, que se’ns dubte promouran

una democràcia encara més qualificada, treballarem. Moltes

gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS la Sra. Maria

Antònia Sureda, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Seré molt

breu en la meva intervenció perquè és molt clar l’article únic

que debatem avui en aquest projecte de llei. 

Amb el Decret 5/2012, de mesures urgents per a la reducció

del dèficit públic, es va reduir el nombre de persones que

integren el Consell Escolar de les Illes Balears, amb el pretext

de reduir la despesa pública. Durant la passada legislatura hi va

haver un atac constant a qualsevol ens relacionat amb

l’educació, això és evident i ho sabem tots. Però pensar que

unes despeses que no eren molt elevades, només una

indemnització per l’assistència, cada vegada que hi havia

qualque reunió, uns 25 euros, podien ser imprescindibles per i

llegeixo literalment el Decret 5/2012: “adoptar mesures

addicionals de control de la despesa pública, per aconseguir

l’estabilitat pressupostària exigida per la normativa vigent”, em

sembla del tot exagerat. Com s’ha dit, crec que varen ser uns

1.000 euros d’estalvi. 

Lluny d’entrar a valorar si és per aquí on s’ha de retallar o

no en moments de crisi econòmica, des d’El Pi volem

manifestar la nostra satisfacció perquè avui es recuperi la

composició anterior del consell escolar. Ara que la situació

econòmica ha millorat, si era per això, pensam que s’ha de

tornar al sistema representatiu anterior. Es varen eliminar un

total de 14 representants dels 50 que formaven el consell

escolar, una retallada considerable dins l’òrgan consultiu més

important en matèria d’ensenyament no universitari a les Illes

Balears. Pensam que és imprescindible que tots els sectors del

món educatiu estiguin ben representants, perquè puguin

expressar les necessitats i opinions dels centres, dels professors,

dels pares, els alumnes, del personal administratiu, dels òrgans

sindicals i patronals i tots els sectors que hi participen. Són ells

els que coneixen la realitat quotidiana i el diàleg transversal,

fonamentals per poder avançar en una educació de qualitat.

Des d’El Pi votarem a favor d’aquest projecte de llei.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca el Sr. Josep Castells, per un temps de quinze

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. La veritat és que m’ha

disgustat molt, Sra. Riera, que vostè hagi utilitzat el seu torn

per parlar sobre aquest projecte de llei, per fer una

interpelAlació al Govern en matèria educativa. I m’ha

desagradat molt perquè ha deixat el Govern sense capacitat de

defensar-se de tot un seguit d’acusacions que vostè ha fet, i si

hagués utilitzat el canal reglamentari, vostè hagués pogut tenir

un debat lleial amb el Govern i això m’ha semblat, la veritat, de

poc nivell, no m’ho esperava de vostè que fes això, no m’ho

esperava.

(Remor de veus)

I evidentment, jo no faré com vostè i no discutiré amb vostè

una interpelAlació en matèria educativa, perquè no és la meva

feina. Però com que vostè ha explicat que ens deia tot això

perquè vostè hi era, jo li he de dir que el Sr. March també hi era

al consell escolar, com a membre del consell escolar, i el Sr.

Rodrigo, que és aquí, i aprofit per saludar-lo, igual que el

president del consell escolar també hi era i jo també hi era, i

com que hi érem, sabem que la reducció que vostès van fer no

va ser per estalviar doblers, que ara ens ho ha explicat la

portaveu d’El Pi, que crec que van ser 1.000 euros, ho van fer

després que s’informés negativament un decret impulsat pel

Govern en matèria lingüística. I com que hi érem, igual que

vostè, sabem que aquest va ser el motiu, per tant...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I jo li agraeixo el seu to constructiu i que hagin permès que

es votés aquesta llei a través del procediment de lectura única,

però, és clar, vostè comprendrà que és molt diferent ampliar,

donar veu, que reduir, llevar veu per controlar políticament un

organisme. Per tant, em sembla tan estrany que a la legislatura

passada l’oposició no els posés facilitats per fer aquest canvi.

I un cop fet això, passaré a parlar ara sí, del que hem vingut

a parlar i que és del projecte de llei. I jo li he de dir Sr.

Conseller, una cosa que ja li he dit en privat i per tant, ho puc

dir aquí, sap que m’agrada dir el mateix en privat que en

públic, que a mi aquest projecte de llei em provoca un cert gust

agredolç, dolç perquè hi estic d’acord i crec que s’ha de fer,

agre, perquè sap greu, veient la dinàmica de treball d’aquest

Parlament, que gastem una llei per fer un canvi tan limitat, quan

jo crec que hauria estat fàcil estar d’acord amb alguns canvis

amb més profunditat del consell escolar. Bàsicament perquè
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tinc por que això ens aboqui a una modificació en cascada, en

cascada normalment vol dir ràpidament i aquí més aviat seria

lentament. És a dir, primer modifiquem la composició del

consell escolar, després modifiquem el consell escolar i després

comencem a discutir sobre el que volem que discuteixi el

consell escolar, que és el pacte educatiu.

I això, tot aquest panorama em provoca, potser puc dir una

certa por o un cert vertigen. Tots els partits que donem suport

al Govern, portam en el nostre programa electoral, donar suport

al pacte educatiu. I això té dues dimensions, una de més

procedimental, donem suport al pacte educatiu, aquell pacte al

qual arribi la societat civil li donarem suport. Però també té una

part de contingut, és a dir, els partits que donem suport al

Govern, que teníem això en el programa educatiu, és perquè

estem d’acord amb el contingut del pacte educatiu. I per tant,

és un compromís electoral nostre que aquests canvis es duguin

a terme, que ho fa el consell escolar i ho fa amb celeritat,

perfecte, però si no bàsicament el que volia dir, i és el centre de

la meva intervenció, és que nosaltres també som responsables

que aquest pacte educatiu s’assoleixi, no n’hi ha prou en

deixar-ho en mans del consell escolar. 

I per tant, crec i espero i suposo que ja ho fan, que s’hauria

d’acordar amb el consell escolar un calendari, un pla de treball

perquè, quan feia referència a la dinàmica de treball d’aquest

Parlament, doncs costa, el procediment legislatiu és farragós i

costa anar tirant endavant lleis i per tant, només pensar en la

possibilitat que per arribar a aprovar una llei d’educació, o

implementar d’alguna manera el pacte educatiu, haguem de fer

passar diversos projectes de llei per aquest Parlament, ja em

situo a finals de legislatura. I aquesta és la por que tinc.

Jo crec que hem d’anar substituint, sé que vostè ho ha fet i

que la conselleria ho ha fet i els grups que donem suport al

Govern ho hem fet, d’anar substituint el nostre suport genèric

al pacte, amb una opinió pròpia sobre com ha de ser el consell

escolar, com ha d’estar compost, com s’ha d’escollir el seu

president, de tenir opinió pròpia sobre els temes de política

educativa que escaiguin, de tenir opinió pròpia sobre la llei

educativa que volem. Està bé donar la veu a la societat civil,

que la societat civil parli, però com a govern tenim la

responsabilitat que aquests pactes cristalAlitzin i es materialitzin

i acabin essent llei positiva, perquè si no, bé, el debat està molt

bé però el debat es fa per arribar a un acord i implementar-lo.

Per tot això, amb tota l’esperança i convençut que això és

un primer pas per augmentar la velocitat de creuer d’aquests

treballs del Pacte educatiu donarem suport i votarem a favor

d’aquest projecte de llei.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt, el

partit Ciudadanos, la Sra. Olga Ballester per un temps de

quinze minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, la

participación de todos los ciudadanos en la vida política,

económica, cultura y social es muy importante, y como tal está

reconocido en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto, y los

poderes públicos han de garantizar este derecho. 

Para garantizar esta participación en el ámbito de la

educación de todos los sectores afectados se crea en cada

comunidad autónoma el consejo escolar, cuya composición y

funciones son regulados por el parlamento de cada comunidad

autónoma, un consejo escolar cuya composición signifique una

amplia representación ponderada de los intereses sociales y

profesionales en el campo de la educación, y que goce del

máximo nivel de autonomía al efecto de garantizar la

objetividad y la independencia de sus actuaciones. En Baleares,

además del consell escolar autonómico, se configuran los

consejos escolares insulares para dar respuesta a las

necesidades específicas derivadas de las particularidades de la

distribución territorial en Baleares, la insularidad, y además se

configuran los consejos escolares municipales, que aseguran

una vía de participación efectiva de los sectores que integran la

vida municipal, una participación social a un nivel más

próximo a los centros escolares, y gracias a todos estos

organismos se garantizan las vías de participación efectiva de

los sectores implicados en la educación con toda la riqueza que

supone de diversidad de intereses que confluyen en la

programación de la enseñanza no universitaria.

En el Consell Escolar de las Islas Baleares están

representados quince sectores, los quince sectores implicados

en el ámbito de la educación: sindicatos de profesores,

representantes de las diferentes asociaciones de padres, de

alumnos, centrales sindicales, etc., una composición de 36

personas que representan a los quince sectores, con un

presupuesto anual de 71.000 euros para su funcionamiento. El

proyecto de ley que propone aumentar de 36 hasta 50 la

composición del consell es un aumento que no se realiza en

base a que no hay sectores representados sino en base a

aumentar el número de personas de cada sector dentro del

consell. Desde Ciudadanos pensamos que esto comporta un

aumento en el gasto de los recursos; creemos que las personas

que representan a cada sector dentro del consell aportan los

acuerdos, las opiniones y las propuestas del sector al que

representan. Su voz es la voz de todos sus representados. Por

ello desde Ciudadanos no vemos la necesidad de aumentar el

número de componentes dentro de cada sector que propone este

proyecto de ley. Distinto sería si lo que se pretendiera es

introducir la representatividad de algún sector que se hubiera

quedado fuera en el redactado de la ley; en ese caso sí que lo

consideraríamos oportuno.

Para Ciudadanos los organismos muy necesarios de

participación, coordinación, control o consultivos han de ser el

vehículo para una gestión correcta, participativa, eficaz, pero

a la vez eficiente, para conseguir que los recursos, todos,

reviertan al máximo posible en soluciones reales para los

ciudadanos, y esta optimización, responsable, que no merme las

funciones de los organismos, creemos que se debería perseguir

y conseguir en todas las instituciones. Por lo tanto no

apoyaremos este proyecto de ley. Muchas gracias.
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(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Enric Casanova, del Grup Parlamentari

Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, benvingut

el president del Consell Escolar de les Illes Balears, i jo també

volia fer una intervenció una mica calmada, però crec que

després de la intervenció de la Sra. Riera correspon contestar,

contestar més contundentment del que jo volia.

Sra. Riera, primer li he de dir que sí, que vegem que sap

llegir, s’ha repassat la memòria del Consell Escolar de 2014,

però desgraciadament crec que li puc aplicar allò de necessita

millorar; necessita millorar perquè ha vingut aquí ha parlar

d’una llei de composició del Consell Escolar i ens ha parlat

aquí d’una sèrie de coses, de política econòmica, que el debat

de política econòmica l’hem fet aquest matí, li ho recordo; el

debat sobre el mercat laboral i model econòmic l’hem fet

aquest matí, i ara no procedia aprofitar aquesta llei, que és una

llei que l’únic que fa és recuperar drets i canviar de model. Clar

que hi ha un model diferent entre la dreta i l’esquerra, un model

substancialment diferent, val?, substancialment. Vostè ens ha

posat aquí que falta, que falta, que falta: que si faltaven

professors, que si faltaven centres, que si faltava..., faltava de

tot. Cert, cert, falta de tot, falta tot el que vostè no va fer, falta

tot el que vostè no va fer!

(Alguns aplaudiments)

Tot allò que vostè no va fer, falta. És més, també ha vingut

aquí i no ha dit el que ja no falta, perquè a més a més falta el

que vostè no va fer menys el que nosaltres sí que hem fet,

mentre el que el Govern ha posat. És a dir, falten professors, sí

senyora, però en falten 300 menys dels que faltaven mentre

vostè era consellera, val?

(Més aplaudiments)

Falten centres, sí; falten moltíssimes coses.

Després vostè ha dit aquí que, a la llei, li falta memòria

d’anàlisi d’impacte, que veig que no s’ho ha llegit, perquè jo

tenc aquí la documentació i aquesta documentació posa

“Anàlisi d’impacte”, anàlisi d’impacte..., eh?, anàlisi d’impacte,

i aquí parla de l’impacte econòmic i pressupostari.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Val. De tota manera, de tota manera la diferència són 14

persones. Fem multiplicacions, d’acord?, classe de matemàtica,

matemàtica aplicada, fem multiplicacions. 14 persones a 30

euros són 420 euros, sí? Les vuit sessions que s’han reunit,

segons vostè, sumen en total 3.360 euros. Jo crec que la Sra.

Catalina Cladera podrà trobar 3.360 euros d’alguna banda; si

no en aquest augment d’impostos que vostès ens acusen, de

l’ecotaxa, potser fins i tot podem traure els 3.360 euros, però

bé... De tota manera vostè diu que costa molt més, costa molt

més, ha augmentat el pressupost, i s’ha augmentat el pressupost

i són 70.000 euros. D’acord!, ara ens fem aquí un harakiri

perquè ens gastem 70.000 euros a donar veu a la comunitat

educativa, a donar veu a la gent, a donar participació a tots els

que conformen la comunitat educativa, i jo penso que si ens

posem a malbaratar, si calculem les despeses que ens hem

estalviat amb la renúncia de les dietes dels senyors consellers

aquí presents podem sumar els 50, 60, 70.000 euros que ens

costa el Consell Escolar, i crec que és una bona inversió que hi

hagi debat, que hi hagi un consell escolar, un consell escolar

que sigui més lliure i menys manipulat que el que vostè va

deixar.

I dic això perquè el 2012, i ara ja entro en el debat, el 2012

vostès van presentar una llei, que diu ara que fem una llei que

no té ni diàleg ni consens. Doncs jo no sé com qualificaria

vostè tota la destrossa de la comunitat educativa que va fer el

govern del Sr. Bauzá, i vostè també com a consellera quan era

consellera d’Educació, i això li ho dic aquí en seu

parlamentària, que jo com a docent un matí, a les vuit del matí

escoltava la Cadena Ser, que no és sospitosa, vostè parlava a la

Cadena Ser i deia que vostè no necessitava fer cap pacte amb

ningú, vostè no necessitava fer cap pacte amb la comunitat

educativa, vostè tenia un pacte amb els seus votants i aquí el té,

el pacte,...

(Remor de veus)

...aquí el té el pacte!

(Alguns aplaudiments)

...el pacte i els seus votants l’han posada on és ara, el pacte

amb els seus votants... l’han posada on és ara! Aquestes

declaracions les vaig escoltar i em van esgarrifar i per això avui

estic més que orgullós de ser aquí perquè crec que part

d’aquestes declaracions fan que avui sigui aquí.

Tornant al que anàvem, retornar al consell escolar el que

tenia és important perquè vostès, el Partit Popular amb l’excusa

de la retallada econòmica varen retallar aquell famós decret que

retalla, retalla, retalla..., retalla institucions, retalla, i és clar,

com no retallar el consell escolar?, perquè suposava una

despesa exhaustiva de sous, era un... bé, tirar a tort i dret sous

d’aquí cap allà, perquè és clar, com que els governs de

l’esquerra l’únic que fan és gastar sous, gastar sous, idò aquí

s’havia de retallar, d’acord?

Però no sols... l’excusa era retallar, estalviar sous, però la

realitat no era aquella, la realitat era ben palesa, la realitat era

que el que es pretenia era fer callar el Consell Escolar de les

Illes Balears, fer callar tots els consells escolars conforme fa la

LOMCE, la LOMCE fa callar tots els consells escolars, el que

fa és partir d’un consell escolar que té veu i vot a un consell

escolar que ni té veu ni té vot, i ara el que intentem des d’aquí

és canviar aquesta situació i retornar la dignitat a la comunitat

educativa i retornar al diàleg i al consens, aquell diàleg i

consens que vostès no varen voler.

I ho dic perquè si mirem aquesta memòria que vostè tant bé

s’ha llegit, mirem la memòria d’activitats del 2014 i resulta que

curiosament l’única activitat que fa el consell escolar són unes
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jornades d’educació i família, cosa que em sembla fantàstic,

però això de consens té poc. En canvi, si mirem la programació

del consell escolar del 2016 seran unes jornades que són

jornades del pacte educatiu, això sí que és consens, això sí que

és voluntat de diàleg, això sí que és intent de retornar la veu i

per això ara es fa aquesta proposició de llei. 

Aquesta proposició de llei retorna allò que feia falta, retorna

que la dignitat, la veu de tota la comunitat educativa estigui

representada on ha d’estar, en un òrgan que està fora de

l’administració, un òrgan que està composat per tots els

membres de la comunitat educativa, treballadors, pares,

estudiants, tothom i amb la representació que li correspon. 

Per això és necessari aquest canvi legislatiu que, per

suposat, des del Partit Socialista li donarem suport, perquè no

sols li retornarem aquella dignitat sinó que també li farem cas,

no com feia el Partit Popular que tenia un consell escolar que,

a més que el tenir retallat, el feia callar, feia molts d’informes,

sí, senyora, feia molts d’informes, però feia molts d’informes

que feien falta al Govern de Bauzá i per això es feien, però si

no, passava absolutament d’ell, ni se l’escoltava ni se l’entenia,

ni volia saber-ne res.

La Sra. Camps es va negar en tot moment a assistir als

plenaris del consell escolar, això què vol dir? Un menyspreu

absolut per al parlament educatiu de les Illes Balears, aquest és

el parlament legislatiu, però el consell escolar és el parlament

educatiu. I per això té la veu i el vot i per això se l’ha d’escoltar

i per això quan els membres del Govern tenen coses a dir a la

comunitat educativa han d’escoltar la comunitat educativa

representada a través del Consell Escolar.

I vostè mateixa, Sra. Riera, va ignorar la solAlicitud expressa

del consell escolar que li feia a través d’un consell escolar que

ja no era dubtós de ser manipulat per les camisetes verdes, li

demanava el consell... aquell consell escolar que ja no era

dubtós de manipular les camisetes verdes, li demanava que

ajornés la LOMCE. I vostè, què va fer? No li va fer cas, és a

dir, va fer el que pensava, el consell escolar no serveix per a

res.

Per això, avui portem aquesta proposició de llei que és la

primera passa, ja ho ha dit el Sr. Conseller, és la primera passa

per retornar la dignitat, és la primera passa per iniciar el canvi,

un canvi que ara sí que serà real perquè amb aquest canvi es

dóna la passa perquè el consell escolar sigui autònom i sigui

independent, perquè el consell escolar farà en el seu si la seva

reestructuració, el seu canvi, la seva norma i per tant, tindrà

veu, tindrà vot i per fi la comunitat educativa podrà estar

representada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Presidenta... em permet per incidència fer una

intervenció?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Li ho diré a la Sra. Riera:

jo lament profundament la seva intervenció, he fet una

intervenció de pau, de consens, no he anat a analitzar (...) del

consell escolar dins la passada legislatura, pens que vostè ha

aprofitat la seva intervenció, legítimament, faltaria més, per fer

tota una repassada que consider que no era l’adequada en

aquest moment. Si vostè vol fer un debat d’educació de la

passada legislatura i d’aquesta, quan vulgui, nosaltres no tenim

cap problema a fer un debat, però facem-lo en temps i forma,

no d’una forma que consider que ha estat amb traïdoria,

premeditació i crec que no és la forma real de fer d’aquest

parlament.

Li ho dic sincerament i ho lament, ho lament perquè tenc

una bona relació amb vostè, perquè no m’interessa fer el debat

en aquests moments, quan no pertoca, i pens que en aquest

moment... era aquest moment, aquest debat sobre aquest

projecte de llei era una altra situació, però en qualsevol cas,

vostè ha de fer el que consideri, però jo també li dic que em

sembla lamentable la seva intervenció. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, hi som aquest grup

parlamentari per fiscalitzar l’acció del govern, a mi el que em

sembla lamentable és que els consellers ens diguin el que hem

de dir, només faltaria que en el torn d’intervencions jo no pugui

fer la meva exposició, dir les raons per les quals votarem a

favor i dir tot allò que estam d’acord, fins aquí podríem arribar!

Això és el debat parlamentari. 

Per finalitzar, Sra. Presidenta, votarem a favor, com he dit,

perquè tenim respecte cap al consell escolar com a òrgan

assessor i com que estam d’acord que es torni incrementar, si

l’exposició de motius que fa el Govern és així, que hi ha

recuperació econòmica i es pot tornar incrementar, nosaltres li

donarem suport per aquest respecte, tot i que no estam d’acord

amb la gestió econòmica que es fa, sobretot amb l’increment

d’estructures administratives.

I dit això, li diré el que he dit, que continuarem fent la

nostra oposició, constructiva, però responsable, de crítica i

coherent, vigilant que facin la feina que correspon des

d’Hisenda, des d’Educació, des de Serveis Socials, des de les

àrees que vulguin, i direm a cada moment el que considerem

convenient que per això som aquí, en la nostra labor no només

d’elaborar o de fer projectes de llei o proposicions, sinó també

de fiscalitzar l’acció de govern. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula Sr. Martí March?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Seré breu perquè he estat breu i tothom ha estat molt llarg,

això està claríssim. De totes formes vostè pot fer l’oposició que

vulgui, simplement crec que en aquest moment no era la

situació adequada per fer el debat que vostè ha fet i ha realitzat,

però si vostè vol fer un debat sobre educació, aquí ens tendrà

sempre, a les preguntes, a la Comissió d’Educació, etc., podem

fer el debat que vulgui, fins i tot en plenari, cap problema, però

consider que vostè avui s’ha passat de frenada, aquesta és la

meva opinió.

Què vostè té tota la legitimitat? Faltaria més, vostès són

propietaris de les seves decisions i de les seves errades, però

crec que en aquests moments no era el moment adequat per fer

el que vostè ha dit, res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Algú vol intervenir per contradiccions o passam directament

a la votació? Bé, per les intervencions... votam.

(Remor de veus)

Votam. Votam.

Vots a favor, 41; vots en contra, 2. 

Queda aprovat el projecte de llei debatut.

(Alguns aplaudiments)

VIII. Informe sobre el compliment del pressupost del

Parlament de les Illes Balears per a l’exercici 2015.

Passam... no hem acabat encara... passam al darrer punt de

l’ordre del dia que correspon a l’Informe sobre el compliment

del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l’exercici

2015.

Sotmetem a la consideració de la Cambra l’Informe sobre

el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears

per a l’exercici 2015, aprovat per la Mesa dia 20 d’abril

proppassat, i que ha estat tramès oportunament als grups

parlamentaris.

Es pot donar aprovat per assentiment?

Queda aprovat per assentiment l’Informe del pressupost del

Parlament de l’exercici 2015.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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