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LA SRA. PRESIDENTA:

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

dia sotmetrem a consideració de la cambra la Declaració

institucional a favor de la llengua de signes, que a continuació

passarà a llegir la secretària primera.

Declaració institucional del Parlament de les Illes

Balears a favor de la llengua de signes.

LA SRA SECRETÀRIA PRIMERA:

“Declaració institucional a favor de la llengua de signes.

Amb motiu del Dia Nacional de les Llengües de Signes

Espanyoles, des del Parlament de les Illes Balears volem posar

en relleu el valor d'aquestes llengües en l'exercici dels drets,

dels deures i de les llibertats de les persones sordes i

sordcegues, com a garants de la seva participació igualitària en

la vida democràtica.

Les llengües de signes són el resultat del procés de mútua

interacció entre biologia i cultura en l'ésser humà i

constitueixen un gran exponent de la seva capacitat creativa i

d'adaptació. Com a llengües naturals donen resposta a la

necessitat de comunicar-se i interactuar amb l'entorn, ajuden a

estructurar el pensament i encarnen la història, les visions del

món i les emocions dels seus usuaris i usuàries.

Amb el seu reconeixement a nivell estatal a la Llei 27/2007,

per la qual es reconeix les llengües de signes espanyoles i es

regula el dret al seu aprenentatge, coneixement i ús, i

s'estableixen i garanteixen els mitjans de suport a la

comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat

auditiva i sordcegues, i a la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de

febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,

en el seu article 19, sobre els drets de les persones dependents,

afirma que les administracions públiques garantiran l'ús de la

llengua de signes pròpia de les persones sordes, que haurà de

ser objecte d'ensenyament, protecció i respecte, la nostra

societat i les nostres institucions es comprometen tant a

promoure l'aprenentatge i el coneixement de les llengües de

signes espanyoles com a garantir el seu lliure ús en tots els

àmbits de la vida.

El Parlament de les Illes balears apelAla totes les

institucions, els agents públics, socials i el conjunt de la

ciutadania a actuar de forma compromesa per colAlocar les

llengües de signes espanyoles en condicions d'igualtat, en totes

les esferes de la vida educativa, social, cultural, econòmica i

política de la nostra comunitat. Les llengües juguen un rol

fonamental per a la convivència i el respecte de les nostres

comunitats, per això hem d'articular mesures que garanteixin la

protecció de les llengües de signes espanyoles.

El Parlament de les Illes Balears estarà sempre al costat dels

que també defensen la igualtat, la justícia social, la inclusió i la

diversitat, i en aquest sentit reconeix la labor del moviment

associatiu de la CNSE, Confederació Estatal de Persones

Sordes, que ha contribuït decisivament al fet que aquestes

llengües aconsegueixin un estatus legal i social però, sobretot,

a haver mantingut viu un llegat que forma part del patrimoni

comú de tota la ciutadania.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Puc considerar aprovada per assentiment la declaració

institucional llegida?

Una vegada manifestat l’assentiment, queda aprovada la

Declaració institucional a favor de la llengua de signes.

Començam. El primer punt de l’ordre del dia correspon al

debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant

el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 9599/16, ajornada a la sessió

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

Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

moratòria.

Primera pregunta, RGE 9599/16, ajornada a la sessió

anterior, relativa a moràtoria, 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, desde hace ya

tiempo las directivas europeas obligan a los ayuntamientos a

construir redes de saneamiento en los solares catalogados como

urbanos, y estas redes por supuesto deben estar conectadas a las

depuradoras. La administración tiene la obligación por ley de

procurar la prestación de este servicio básico en pleno siglo

XXI, pero la administración no cumple con su obligación, y

año tras año sigue engañando al ciudadano cuando se vende un

solar catalogado como urbano, puesto que no posee este

servicio básico, y no pasa nada; cuando la administración

incumple no pasa nada. 

Tanto los gobiernos del pacto como los del Partido Popular

han sido partícipes en este incumplimiento de la ley por parte

d e  lo s  m unic ip io s ,  a p ro b a n d o  m o ra to r ias  que

incomprensiblemente no eran para planificar y ejecutar las

inversiones necesarias, sino para quitarse el muerto de encima.

De esta manera al Govern tampoco se le echaba encima el

gravísimo problema de las depuradoras. Por supuesto de los

acuíferos nadie se acordaba cuando se aprobaban estas

moratorias. En resumen, los políticos legislan para incumplir la

ley dentro de la legalidad.

Sr. Conseller, ¿usted cree que si un ciudadano que no llega

a fin de mes y no puede pagar el IBI la administración le va a

hacer una moratoria para que lo pague cuando pueda? Yo le

digo que ese ciudadano al día siguiente tiene un recargo de un

20%. Sr. Conseller, ¿piensa aprobar este govern una nueva

moratoria para seguir teniendo solares urbanos sin

alcantarillado? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Marc Pons.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609599
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EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Veig que anam avançant,

perquè la pregunta a què vostè feia referència parlava de seguir

urbanitzant, i no estam parlant d’una moratòria per seguir

urbanitzant, crec que és important deixar-ho clar, vista la

pregunta, sinó que és una moratòria en tot cas per permetre que

els ajuntaments continuïn donant llicències en aquells solars

que ja estan urbanitzats i que ja compten amb serveis.

Açò han estat espais que han estat debatuts en comissió,

compareixences d’aquest conseller, i que malauradament hi va

haver grups que ni tan sols no hi van ser, i crec que han perdut

aquí oportunitats. En qualsevol cas, una qüestió o una reflexió

per fer: respecte de la moratòria hi ha lleis que han entrat en

aquest parlament, amb esmenes presentades a aquesta llei que

s’han de resoldre per aquest parlament i, per tant, per vostès

mateixos, i que si a la mesa de la Comissió de Territori

haguessin decidit tramitar aquesta qüestió, ara ja o dins el mes

de juliol hauríem resolt aquest tema. Està en les seves mans, en

les mans del Parlament, decidir o no quines esmenes s’accepten

i per tant si la llei s’aprova o no, i aquest crec que és el

plantejament que s’ha de prendre i que toca en tot cas a vostès.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, creo que usted

estará de acuerdo conmigo en que la administración no puede

seguir incumpliendo la ley, porque la ineficacia de la

administración siempre la acaba pagando el contribuyente, el

ciudadano, y en este caso también el medio ambiente.

Yo pensaba que usted me iba a hablar de que sí, se puede

hacer un año una moratoria, pero con un plan de inversiones

para dejar de seguir incumpliendo la ley, pero parece que no,

que no tiene usted previsto esto. ¿Y qué pasa el día 23 de

junio?, muchos ciudadanos tienen proyectos en marcha y ellos

sí han cumplido, es la administración que no ha cumplido; ¿se

les va a paralizar el proyecto por culpa de la propia

administración?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La llei fins ara s’ha

complert. Els ajuntaments fins ara han donat llicències d’acord

amb la llei. Per tant alerta també amb el que deim. Fins ara, fins

ara, els ajuntaments han donat llicències d’acord amb la llei,

alerta amb açò; no confonguem els ciutadans.

A partir d’aquí devora, al Govern li han demanat reunions,

moltes, els sectors econòmics, els diferents ajuntaments, molts,

per tractar aquesta qüestió, i el Govern ho ha tractat amb ells,

i crec que vostès, quan resolguin les esmenes i la llei,

decideixin votar, han de tenir en compte aquestes peticions,

crec. Què hem vist nosaltres? Home, nosaltres hem vist que

ajuntaments de tots els colors polítics, de totes les Illes, ens han

demanat, al Govern en aquest cas, que hi pugui haver una

continuïtat en la moratòria, i a la vegada els consells insulars

també han avalat aquest plantejament, i açò són qüestions que

crec que s’han de reflexionar i que hem de tenir en compte, i

més quan demanam, no?, quan tenim en compte aquesta petició

municipal, el que açò representa. Però en qualsevol cas

insistim: en aquest parlament ja han entrat esmenes, ja hi ha

plantejaments en aquesta direcció que s’han de resoldre amb un

debat i amb una votació, i en el moment que s’hagin resolt,

potser aquest mateix mes de juliol, aleshores aquesta qüestió

estarà resolta. Està en les seves mans, i el Govern evidentment

acatarà la legislació en el moment en què estigui aprovat.

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 10291/16, presentada per

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

Parlamentari Popular, relativa a obres de la dessaladora de

Palma de Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE 10291/16, presentada en substitució

de la RGE 10160/16, relativa a obres de la dessaladora de

Palma de Mallorca, que formula la diputada Sra. Antònia

Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula la Sra. Antònia Perelló.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Sr. Conseller,

ahir ens vàrem trobar amb una notícia que ens va preocupar;

deia així: “Vidal pone en marcha las obras de la desaladora

sin seguridad laboral”. Bé, el tema venia a tomb perquè es

troba actualment a licitació el contracte de serveis per al suport

tècnic a la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i

salut del contracte d’obres per a la reparació de les nou línies

de la dessaladora de Palma.

Semblava, també, que, vist el que la Sra. Portaveu va dir el

divendres, aquestes obres ja havien començat i, evidentment,

no comptaven amb la coordinació de seguretat i salut. 

Al llarg del matí vostè, mitjançant el Twitter, idò va fer tota

un seguit d’aclariments, que llegiré literalment, vostè va dir:

“Ni el contracte està signat ni les obres han començat, però la

concessionària ha posat en marxa les set línies amb seguretat”.

Per tant, sembla clar que el contracte per posar en marxa les

nou línies de la dessaladora no està a dia d’avui adjudicat, per

tant, no hi cap problema que estigui actualment licitat el

contracte relatiu a la coordinació de seguretat i salut. 

Res a dir, més enllà que ens torna a cridar molt l’atenció el

gust que vostè té pels contractes menors, perquè, evidentment,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2016010291
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2016010160
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havent un contracte d’obres de caràcter obert en marxa, no

entenem molt bé perquè ha hagut de fer un menor per a aquest

tema, però sí li he de dir que les seves explicacions ens varen,

encara, preocupar més. Perquè, em pot explicar com és possible

haver posat en marxa set línies si en el mes de febrer, en plena

crisis de la sequera, varen denunciar que almanco tres no

funcionaven? O és que la dessaladora no estava en tan males

condicions com vostès varen vendre, creant alarmisme el mes

de febrer? O bé és que han fet obres sense tenir el contracte

encara adjudicat, cosa que és prou irregular? O és que el

contracte, que vostè ha reconegut que no està encara adjudicat,

i que preveu un termini d’execució de fins a deu mesos, com

explica que la Sra. Portaveu digués el divendres passat que a

finals d’aquest mes les nou línies de la dessaladora estarien en

ple funcionament?

I sobretot, Sr. Conseller, m’agradaria que em digués com és

possible o si vostè pot garantir aquí i avui, que estam a mitjans

de juny i ja en plena temporada turística, que Palma no tendrà

problemes de proveïment d’aigua. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Vicenç Vidal. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Presidenta. Sra. Diputada, esperava que amb l’informe del

cap d’àrea de les dessaladores n’hagués tengut prou i haguessin

retirat la seva pregunta.

L’adequació de les instalAlacions, de la normativa

d’instalAlacions element de seguretat i control de captació tant

de l’IDAM com dels pous es va adjudicar a Degrémont per

240.000 i el contracte es va firmar el 4 de novembre. 

El coordinador de seguretat i salut és el Sr. José Iglesias

Estellés, enginyer de camins, canals i ports. El pla de seguretat

d’aquesta obra es va aprovar el 3 de desembre de 2015 i

permetia dotze mesures amb vàlvules als captadors, és a dir, tot

el que no s’ha fet durant aquests anys de manteniment de les

dessaladores, 240.000 euros. A més, també es va fer un altre

contracte, el 19 d’abril de 2016, amb subministrament,

instalAlació, reparació i posta en servei dels modificadors de

freqüència per 67.000 euros. 

Aquests dos contractes d’aquestes dues actuacions han

permès, senyors, sí, passar d’una línia que vostès ens varen

deixar en funcionament a set línies a dia d’avui. I evidentment,

el 25 de maig de 2016, hem adjudicat a través d’ABAQUA les

actuacions necessàries per escometre el funcionament de les

nou línies de la dessaladora per un cost de 850.000 euros. Avui,

com vostè bé ha dit, acaba la licitació del contracte

d’assistència tècnica per fer la seguretat i control. Si vostès no

haguessin despatxat tanta gent d’ABAQUA probablement

aquestes feines es podrien fer dins la casa i no fora.

Permeti’m, però, l’aclariment, ara produïm 50.000 metres

cúbics/dia a Palma; la dessaladora d’Andratx a ple rendiment;

la dessaladora d’Alcúdia a ple rendiment. Quan vàrem arribar

només n’hi havia una, de juliol a febrer vàrem aconseguir posar

dues, tres línies en marxa, pel febrer quatre línies en marxa, pel

març cinc, ara pel maig set, i esperam, en plena temporada

d’estiu, tenir les nou a ple rendiment.

Senyors del PP, vostès varen confondre, varen veure i tenen

aquesta demagògia ara en campanya electoral d’atacar-me pel

tema de les dessaladores. Estic content que ara es preocupin de

la dessaladora que ha de subministrar aigua aquest estiu a la

ciutat de Palma. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Antònia Perelló.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí, Sr. Conseller. Com que ja m’imaginava que em

contestaria que aquestes reparacions s’han dut a terme a

l’empara d’aquests dos contractes, ahir em vaig preocupar de

llegir el plec de prescripcions tècniques dels dos contractes que

vostè ha citat, i, una de dues, o no té res a veure amb el que

vostè ha dit o el contracte que actualment està licitant per

800.000 i busques d’euros, per posar en marxa les nou línies de

la dessaladora, sobra. Una de dues, si vostè em diu que amb el

contracte d’adequació i instalAlacions de normativa i

instalAlacions i elements que va deixar en marxa el Govern del

Partit Popular, i que es va adjudicar el mes d’octubre de 2015,

pràcticament ja s’han pogut arreglar totes les línies fins a les set

que es troben en funcionament, per què ens hem de gastar

800.000 euros amb el contracte que vostè està licitant ara i està

a punt d’adjudicar?

I segona, si amb un simple recanvi de variadors de

freqüència, que és el contracte que vostè va adjudicar el mes

d’abril de 2016, es pot posar en funcionament la dessaladora,

set línies a ple rendiment, no devia estar tan malament la

dessaladora com vostès varen vendre.

I finalment, no m’ha contestat la pregunta més important:

garanteix avui i aquí que no tendrem problemes de proveïment

d’aigua a Palma aquest estiu? Gràcies. 

(Alguns aplaudiments) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Perelló...

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Li intentaré explicar amb paraules planeres, 240.000 euros

en pegats, vàrem posar un pegat per poder-la posar en marxa,

sí, em fa vergonya dir-ho, però 240.000 euros han estat un

pegat per poder-les posar en marxa, per poder tenir ara set
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línies. Si no haguessin fet aquell pegat el mes de novembre, ara

no les tendríem aquestes set línies en funcionament.

Això es diu previsió, vàrem haver de fer reparacions

d’urgència, vàlvules, la captació, el bàsic per poder funcionar.

I evidentment, si volem seguretat, si volem garantir que aquest

estiu tendrem les nou línies i aquestes nou línies no ens

fallaran, per això fem aquest contracte de 850.000 euros, per

garantir amb seguretat el subministrament a l’Ajuntament de

Palma, per això fem aquesta inversió ara, per seguretat.

Els 240.000 varen servir per posar-les en marxa, per poder

utilitzar aquestes set línies, de manera precària amb aquests

850.000 ho tendrem de manera òptima, al màxim rendiment i

amb seguretat. Està bé que després de quatre anys d’oblidar-se

de la dessaladora de Palma ara se’n preocupin.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 10156/16, presentada per

l’Hble. Diputada Sra. Maria M ontserrat Seijas i Patiño, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a lliure

elecció de pediatre i d’infermera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 10156/16, relativa a lliure

elecció de pediatre i d’infermera, que formula la diputada Sra.

Maria Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears. Té la paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

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

la Ley general de sanidad establece en el artículo 10.13 el

derecho a elegir el médico y los demás sanitarios titulados de

acuerdo con las condiciones contempladas en la propia ley, en

las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las que

regulen el trabajo sanitario en los centros de salud. Así mismo,

otro artículo de la misma ley determina que los poderes

públicos determinarán la aplicación de la facultad de elección

del médico en el ámbito de la atención primaria. 

En el ámbito normativo de la comunidad autónoma de las

Islas Baleares, la Ley 5/2003, de salud de las Illes Balears,

reconoce el derecho de los ciudadanos a la libre elección de

médico, servicio y centro del área de salud y de acuerdo con la

planificación de la asistencia sanitaria. En la atención primaria

este derecho se concreta en la posibilidad de elección de

médico de familia y de pediatra de entre los que prestan

servicios en el área de salud correspondiente a su lugar de

residencia.

Para hacer factible el derecho de todos los ciudadanos a

elegir profesionales sanitarios, según la Ley general de sanidad,

se aprueba una instrucción por el director general de Servicio

de Salud de las Islas Baleares, por la cual se regula la libre

elección de enfermera o enfermero en los centros de atención

primaria. Han pasado casi cinco años y nos consta que son

muchos los centros de salud que impiden el desarrollo de la

norma, así como otros que no han publicitado a la población su

derecho. 

¿Nos podrían decir cuántos centros de salud han realizado

la publicitación a la población de que pueden elegir no sólo el

personal médico, sino también enfermera y pediatra?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Sra. Diputada, ha fet

vostè un repàs de la normativa, però no només la Llei general

de sanitat, sinó també un decret encara de l’INSALUD,

l’Institut Nacional de Salut, de l’any 93, regulava la lliure

elecció de metge.

I és cert que el 2011 es va fer una instrucció, per part del

director general del Servei de Salut, que possibilitava la lliure

elecció d’infermers o infermeres en els centres de salut. En

aquell moment, a l’any 2011, a més jo hi era i ho record

perfectament, es va publicitar amb cartells, es varen penjar

cartells a tots els centres de salut per part dels metges. Com que

no hi ha hagut canvi de normativa, idò, aquesta publicitat no

s’ha fet.

I efectivament, es pot canviar de professional, es pot fer des

de ca seva, ho pot fer qualsevol ciutadà, ho pot fer per telèfon,

ho pot fer a través de la pàgina web, a l’apartat de ciutadania,

on ofereix la possibilitat de canviar tant de metge com

d’infermer com de pediatre i sempre que sigui dins la mateixa

zona bàsica de salut i si és una zona diferent, doncs es demana

consentiment al professional que li correspon.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Una vez más, Sra. Consellera, la

realidad del día a día, difiere de lo que usted nos comenta aquí

en el Parlament, porque cuando una persona va a cambiar de

médico, le cambian automáticamente de pediatra y de

enfermera, no se comunica a los usuarios de que realmente

pueden elegir también la enfermera y el pediatra. Es a lo que

nos referimos, que en los centros de salud automáticamente, en

cuanto se cambia de médico, por la razón que sea, pues se

cambia automáticamente también de pediatra y de enfermero o

enfermera.

Entonces, creemos que los ciudadanos tienen derecho a

saber los derechos que tienen y que se les deben respectar e

informarles de que pueden, a la vez que cambiar de médico,

pues también mantenerse con el enfermero que lo está

atendiendo o con el pediatra que le corresponde. O al revés,

mantener su médico de cabecera y poder cambiar de pediatra.
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Y esto, la información que se está dando a la ciudadanía pues

es totalmente confusa y nada clara.

Por eso le pedimos que, por favor, tome nota de esto...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Seijas el seu temps s’ha exhaurit.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. El canvi no és automàtic, Sra.

Diputada, és a dir, els pediatres atenen nins fins a 14 anys, per

tant, hi ha lliure elecció de pediatre, i jo el que sí demanaria és

que si hi ha casos puntuals d’un centre de salut en concret, ens

ho digui, i nosaltres ho revisaríem, perquè el que està clar és

que els usuaris poden canviar de professionals, d’un dels tres

professionals, Admissió toca informar d’aquesta situació. I he

demanat les dades per saber les persones que a les quatre illes

que han fet ús d’aquest dret i ens consta que, des de gener de

l’any passat, del 2015 fins a 31 de maig d’enguany, 17.181

persones han canviat de metge; 17.698 persones han canviat

d’infermer o infermera i 2.355 han canviat de pediatre.

Per tant, jo veig que el tema funciona, si necessitam ampliar

la informació a qualque centre, jo li agrairia que ens doni la

informació. Nosaltres està clar que volem millorar, que volem

potenciar l’atenció primària, que apostam per l’autonomia

professional, sempre que fan feina participen d’un treball en

equip. I el que volem és ser molt més resolutius, resolent aquest

90% de problemes de salut de la població de les Illes Balears

a atenció primària.

Gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 10161/16, presentada per

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

Parlamentari Popular, relativa a creació i cobertura de

dues noves places directives de l’Ens Públic Radiotelevisió

de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta RGE núm. 10161/16, relativa a creació i

cobertura de dues noves places directives de l’Ens Públic

Radiotelevisió de les Illes Balears, que formula la diputada Sra.

Antònia Perelló i Jorquera del Grup Parlamentari Popular. Té

la paraula la Sra. Antònia Perelló.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, en el BOIB del

passat 4 de juny, s’han publicat les dues convocatòries per

cobrir, pel sistema de lliure designació, dos llocs de treball

d’alta direcció, un director de gestió i un director de

Transmedia.

No sabem què ens costaran aquests dos nous llocs de feina,

però, a tenor del que perceben els altres directius de l’ens,

parlam d’envoltant els 100.000 euros anuals entre els dos. I per

fer què? Segons el que s’ha publicat, el director de gestió s’ha

de responsabilitzar de la contractació administrativa, de la

gestió econòmica i pressupostària, del departament de recursos

humans i de controlar i coordinar el departament jurídic. Tot

això, quan l’ens ja té un director general, una gerent, que se

suposa controla aquests departaments, i una cap d’assessoria

jurídica i qualitat.

La pregunta és òbvia, què fan, o millor, què no fan el

director general i la gerent com perquè ara s’hagi de nomenar

un altre càrrec directiu? Tot això, sense oblidar els recents

nomenaments de delegats de Menorca i d’Eivissa, els quals no

sabem ben bé què fan, però se suposa que hi són per

descentralitzar totes aquestes funcions.

Així mateix també han creat i ara convoquen el lloc de

director de Transmedia, per a, diu la convocatòria, impulsar

sinèrgies entre les direccions de televisió, ràdio, informatius,

digital i publicitat. I això, quan l’ens ja disposa d’un director de

la tele, d’un director de la ràdio, d’un director d’informatius,

tots càrrecs directius, a més d’11 caps més, cap d’antena, de

producció, de continguts, etc.

Creu, Sra. Consellera, que està justificada la creació i ara

cobertura d’aquests dos llocs de feina? Troba que duplicar

funcions és un exemple de bona i eficient gestió dels doblers

públics?

(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):

Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Sra. Perelló, en resposta

a la seva pregunta de creació de noves places i de l’increment

de la despesa de càrrecs directius, li diré que és una

actualització de l’estructura per complir millor les funcions i

amb un nou model de televisió pública. En cap cas no

s’incrementen les places a IB3 amb dotació econòmica extra,

sinó que es convoquen dues places directives de nova creació,

resultat de la reestructuració i fusió de 6 places existents, que

en aquest moment creiem prescindibles i que no es pensaven

cobrir. Es reconverteixen en les dues places necessàries per al

funcionament intern de l’ens, que, com ha dit vostè, és la plaça

de director de Transmedia i la plaça de director de gestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Antònia Perelló.
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LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

La veritat Sra. Consellera és que esperava una resposta

menys estereotipada. Vostè cada vegada que li deman per IB3,

sempre em parla del nou model de televisió, nou model que,

després de quasi un any, doncs la veritat, no està ni

visualitzant-se massa, ni està quedant massa clar als ciutadans

i, fonamentalment, no es veuen massa els resultats.

No li tornaré dir aquí extensament el tema de les audiències,

però ens crida molt l’atenció que, a la vista d’aquestes, crear

dos nous llocs directius ens pareix excessiu. Però

fonamentalment, no m’ha explicat per què és necessari un

director de gestió, quan tenim una senyora gerent. Què fa la

senyora gerent? O és que està tot el dia per Eivissa i no fa les

funcions que realment toca i s’ha de contractar una altra

persona perquè faci aquestes funcions?

(Remor de veus)

Per què no m’explica també quin exemple de transparència

és convocar places per lliure designació, tornant desoir el

mandat d’aquest Parlament al respecte...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sra. Presidenta.

(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. Perelló, vostè no creu en la transparència quan es

convoquen pel BOIB i es trien pel procediment? És a dir, ho

hem de fer com vostès que els posaven a dit a tots, ho hem de

fer així? És aquesta la manera de cobrir les places? De

demostrar l’eficiència de la televisió? De fer una televisió

immobilista durant quatre anys i que les dues úniques

obsessions que ha tingut han estat les audiències fàcils, repetint

i repetint programes que creaven audiències i la manipulació

efectiva de la televisió. És aquesta la televisió pública que

volem? Jo crec que no.

Jo li diré, el director de gestió cobrirà les places que en

aquests moments no hi ha vacants, -perdoni, jo no els he

interromput a vostès, demanaria que no m’interrompin- a les

places que estan vacants de cap de compres, cap de recursos

humans i director financer. En aquests moments no hi ha

persones ocupant aquestes places, que també estan dins l’RLT.

No suposa una despesa d’increment econòmic, perquè aquest

pressupost està dins capítol 1. I el que farà aquesta persona

director de gestió és controlar aquests detalls, perquè nosaltres

sí que volem una eficiència en la contractació dins l’ens públic

i volem un control dins aquestes àrees. No com el que

realitzaven vostès.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 10163/16, presentada per

l’Hble. Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a assumpció pel servei

sanitari públic de l’atenció que es presta des del servei

sanitari privat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta RGE núm. 10163/16, relativa a

assumpció pel servei sanitari públic de l’atenció que es presta

des del servei sanitari privat, que formula la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula la Sra. Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta, molt bon dia. Bé, sí, eficiència en

el sistema públic, més alts càrrecs i menys, menys..., com és?,

menys audiències a IB3. Molt bé, Sra. Ruth!

Bé, ara anem a “lo nostro”.

(Remor de veus i algunes rialles)

La nostra pregunta és: creu la consellera de Salut que

l’atenció que es presta des del servei sanitari privat pot ser

assumida pel servei sanitari públic?

Jo aprofit aquest moment per dir-li que, bé, avui és el darrer

plenari ordinari i li he de mostrar la meva decepció, en el sentit

que avui, una altra vegada, un altre obstacle, no es presentarà

el director general de Pressuposts, per parlar i per retre comptes

del seu informe. Jo crec que flac favor li van al projecte de la

facultat de medicina amb tant d’obscurantisme i tan poca

transparència.

Llavors, li vull demanar bé, el que li acab de dir, i

manifestar-li que vostè sempre ha insistit, tant el Govern com

els seus acords de governabilitat, sempre en el sentit de la

sanitat pública, la sanitat pública. Vostè considera que pot ser

absorbit tot el que es fa a la sanitat privada per la pública?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Sra. Diputada, nosaltres apostam

decididament per la sanitat pública, sí. Això no obstant,

consideram que la sanitat privada és un complement, és una
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aliada i aporta beneficis al sistema sanitari, per això no ens

plantejam en cap moment assumir el servei que presta.

No farem allò que el govern del seu partit va voler fer, com

a part d’un pla de sostenibilitat, que pretenia destruir l’estat del

benestar, en nom d’un suposat estalvi que finalment va sortir

molt car al conjunt de la ciutadania. Una reducció de la despesa

sanitària d’un 24% entre 2010 i 2013, no és casualitat, i no ho

dic jo, evidentment, nombrosos estudis demostren que quant

menys s’inverteix en sanitat pública més augmenten les

assegurances privades. Aquest no és el nostre model,

efectivament. Defensam un sistema sanitari públic de màxima

qualitat i al servei de les persones. 

El seu govern, Sra. Diputada, va destrossar la sanitat

pública, va eliminar drets, contínues retallades, augment de

llistes d’espera, manca d’inversió en centres sanitaris, tot això

va ser una constant. Segons el seu govern, tot això havia de

suposar un estalvi, estalvi que no ens hem trobat, canvis de

conseller, de directors generals, manca d’avaluació, nulAla
importància dels sistemes d’informació, presa de decisions

endavant i endarrere, fins i tot el tancament de dos hospitals

que, afortunadament, no va arribar a fer, com varen ser el Joan

March i el General. Com li dic, aquest no és el nostre model.

Sra. Diputada, en un any les millores en salut són palpables,

fermes i les seguirem impulsant al llarg de la legislatura.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies. Miri, Sra. Consellera, vostè fa gala com

sempre, tots vostès, del doble discurs, de la doble moral, quan

són a l’oposició parlen tot a l’inrevés del que acaba de dir ara.

Jo el que li he de dir és que invertir en sanitat pública no és

invertir en creació d’alts càrrecs, això no és invertir en sanitat

pública.

Després li he de dir que ni transparència ni diàleg ni res de

res, vostès actuen de la... o sigui, no és veritat tot el que ha dit,

és més, li he de comentar que vostè ara té uns greus problemes

damunt la taula, com són..., avui ha sortit que en el segon pacte

hi va haver el concurs oposició i el Tribunal Suprem ara li ha

denegat les 50 places que havia creat.

També li he de dir que també té assumptes, així complicats,

damunt la taula com és el servei de neteja de l’atenció primària.

També té, en lloc de diàleg i transparència, té els efectes de

l’autoritarisme total quant a la destitució del coordinador, del

metge d’Andratx, el Sr. Peiró, solament per dir -per dir- que tot

això de les ampliacions del vespre és molt polit, però que

aquestes ampliacions d’horaris no es poden dur a terme si no es

té més personal, cosa que vostès no fan.

I també el problema del pàrquing públic, molt de pàrquing

públic a Son Espases i resulta que ara els treballadors no

podran aparcar allà.

I bé, la seva conselleria és plena de problemes, com té

també la d’Educació, amb la nova aparició de les camisetes

verdes.

No donin exemples ni de transparència, no donin exemples

de transparència, ni de diàleg, perquè l’únic que fan és fer gala

d’imposició i autoritarisme.

Tot el tema de l’assistència privada, efectivament

l’assistència privada ha d’anar cohesionada amb l’assistència

pública, però en el cas de vostès és que, abans, abans,

injurien...,  sempre dimonitzen...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

...la pública, la privada...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. La veritat és que fa tantes preguntes

que hauríem de poder tenir temps per contestar. 

Montoro, efectivament, no permet treure les oposicions que

vàrem intentar començar... que vàrem començar nosaltres i no

han estat capaços de resoldre vostès.

La neteja d’atenció primària està resolta, està totalment

resolt el problema que hi havia a Eivissa, perquè la contracta fa

net ara els vespres.

Augmentam 72 milions en personal, per tant, per a enguany,

no em digui que no augmentam personal i menys a atenció

primària, on l’increment pressupostari és de 12 milions d’euros.

I sí, Sra. Diputada, tenc problemes greus, molt greus,

problemes de llistes d’espera de més de 2.500 persones que

estan més de 6 mesos, que hem aconseguit rebaixar ja 1.000

persones d’aquestes que estaven esperant més de 6 mesos. I

llistes d’espera de consultes... bé, no es poden ni anomenar, i

moltíssims de problemes que intentam millorar poc a poc,

obrint els centres de salut, retornant el dret a l’assistència

sanitari i millorant la salut de la població.

Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 10162/16, presentada per

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

Parlamentari Popular, relativa a declaracions del conseller

de Territori, Energia i Mobilitat en relació amb el port de

Sant Antoni de Portmany.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta RGE núm. 10162/16, relativa a

declaracions del conseller de Territori, Energia i Mobilitat en

relació amb el port de Sant Antoni de Portmany, que formula

la Sra. Diputada Sara Ramón i Rosselló del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula la Sra. Sara Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta, diputats i diputades. Durant la visita el

mes de maig que varen fer la presidenta, Francina Armengol,

i vostè, conseller, varen fer unes afirmacions on deien que el

port de Sant Antoni havia d’assolir un nivell de qualitat per

poder rebre creuers.

Ens podria explicar a què es referia amb aquestes

afirmacions? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller, Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Ramón, li podria

explicar evidentment de moltes maneres, però perquè ho

entengui, em remetré al seu propi programa electoral quant als

compromisos que vostès tenien establerts lligats a la recepció

de creuers, i aquí parlaven de la necessitat d’impulsar, no?, el

turisme de creuers i deien: “Impulsaremos un plan de mejora

de instalaciones portuarias que permita corregir deficiencias

y dotar a nuestros puertos de áreas adecuadas para la

recepción de cruceristas”.

Vostès mateixos reconeixien que tenim uns ports amb

deficiències, que hi hem d’actuar a sobre, i que, per tant, hem

de pujar els estàndards de qualitat per fer possible la recepció

de creueristes.

Açò és exactament el que jo vaig dir l’altre dia, amb una

diferència: venim de quatre anys on vostès no varen fer cap

tipus d’actuació i varen deixar caure la qualitat dels ports i, en

canvi, nosaltres hem fet un pla que farà possible incrementar la

qualitat dels ports, perquè la gent que arribi pugui trobar uns

millors serveis.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sara Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSSELLÓ:

Sí que dúiem millorar els ports, però això no té res a veure

amb les seves afirmacions. En els darrers anys, a conseqüència

de la situació econòmica que tots coneixem, no es varen fer

grans inversions, però una altra de les seves afirmacions va ser

que en el port s’havien fet inversions nulAles. Totalment incert.

Des del 2003 al 2007, al port de Sant Antoni es varen fer

moltes inversions: l’inici del moll es va convertir en places,

varen... -sí, senyor-, es varen calar marquesines; es va fer

l’estació marítima; es va fer l’accés a Coves Blanques; es va fer

un port que va des de la platja de Coves Blanques a la platja

d’Es Caló des Moro, connectant la mar amb el port; es va

reformar i modernitzar el club nàutic, gràcies a una reforma de

la llei del Partit Popular, que va permetre seguir a l’antiga

concessionària, tot això.

Tenim un port amb bones instalAlacions, que es poden

millorar, però... i un dels més visitats de l’arxipèlag, i ens

alegram molt que vostès aquesta legislatura hagin projectat fer-

hi inversions, però les inversions, les pot mirar, no canvien

aquest port; el que sí el canvia és que facin un bon manteniment

de neteja i un bon manteniment de jardineria, com ja vàrem dir

al Sr. Boned, al principi i a aquest plenari.

Del que per descomptat no ens alegram és de les

afirmacions que desqualifiquen el port de Sant Antoni, és una

de les seves mesures de promoció turística o és una excusa més

per no seguir treballant perquè arribin creuers al port de Sant

Antoni?

Sincerament, no entenc aquesta negativa de no voler creuers

a Sant Antoni i de no seguir treballant per a la declaració de

port Shengen que a la legislatura passada li vàrem deixar

pràcticament feta i que tan important és per a tots els ciutadans

de Sant Antoni.

Li record, Sr. Conseller, que en el 2008 ja vàrem fer

reunions amb empreses de creuers, tenc aquí els noms, on hi

havia l’antic equip de govern en aquell moment del PP i la seva

consellera, Pepa Marí, ara al Consell d’Eivissa, on sembla que

li semblava que el port sí que tenia la qualitat adequada, i

estaven molt interessats a posar Sant Antoni de Portmany dins

les seves escales.

Li deman, Sr. Conseller, que tant vostè, al Govern, com a

l’Ajuntament de Sant Antoni, continuïn treballant per dur

creuers a Sant Antoni, això sí que augmentaria els nivells de

qualitat. Els ciutadans duent molt de temps lluitant per canviar

el model turístic de Sant Antoni i això pens que seria una

mesura molt important, així que treballin.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Marc Pons.
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EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A veure si ho he entès bé,

per justificar actuacions en matèria portuària que vostès han fet

a qualque moment, s’ha de remuntar a una dotzena d’anys

enrere, al 2003-2007? És la darrera vegada que vostès varen fer

alguna cosa en ports? Sí, sí que ho és. 

A la passada legislatura a la quarantena de ports de les

Balears, a tots quaranta, van invertir vostès 2 milions d’euros,

2. La nostra proposta només per al port de Sant Antoni aquesta

legislatura és invertir-ne més de 3; nosaltres invertirem més

doblers en el port de Sant Antoni aquesta legislatura que vostès

en tots els ports de totes les Balears la passada legislatura.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Aquesta és la diferència. Per tant no ens vengui a dir que

facem feina. Hauria de tenir, jo crec, un poc d’humilitat, hauria

de reconèixer que vostès no van fer res, que van deixar

decaure, sí, els ports, les instalAlacions portuàries. I sap per què,

en el fons?, perquè darrere hi havia una intenció de privatitzar

els ports, perquè hi havia una intenció d’anar decaient la

qualitat fins poder justificar d’una manera clara davant la

ciutadania que no hi havia altre remei que la privatització

perquè des d’allò públic no es fan bé les coses. Idò no, hi ha un

altre plantejament, hi ha un altre model, la capacitat

d’incrementar qualitat en els serveis portuaris a través

d’inversió, i tant com sí, perquè la gent que arribi els vegi cada

vegada millor, vulgui venir cada vegada més i tengui, per tant,

una major qualitat de servei. Aquesta és la nostra feina i a açò

dedicarem els nostres esforços. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 10154/16, presentada per

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

Parlamentari Podem Illes B alears, re la tiva  a

subministrament de metadona a l’illa d’Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE 10154/16, relativa a subministrament

de metadona a l’illa d’Eivissa, que formula el diputat Sr. Aitor

Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears. Té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ya que vamos a hablar de Eivissa,

desde este grupo parlamentarios queríamos dar las

condolencias y el pésame a la familia, a compañeros y amigos

y compañeras del trabajador fallecido ayer en accidente de

trabajo en las isla de Ibiza, provocado, debido a la precariedad

laboral que existe y, en este caso, a la precariedad en las

medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

Ahora sí, Sra. Consellera. El servicio de metadona, de

distribución de la metadona o de..., perdón, de suministro de

metadona, en Ibiza siempre ha estado un poco el filo de la

navaja, es decir, a punto siempre de que la persona o la

empresa encargada de la fabricación y de ese suministro deje

de prestar ese servicio porque no se le paga, no se le pagan las

facturas, y no se le pagan las facturas porque entendemos que

es una competencia que aunque está derivada, o sea, aunque es

del Govern, la asume el consell mediante un convenio que es

infrafinanciado, infradotado, con respecto al coste del servicio,

y por lo tanto siempre está ahí el proveedor esperando al cobro

de esa factura y siempre con el riesgo de que ese servicio no se

preste. 

Por eso sabemos que en esta semana ha llegado a algún tipo

de acuerdo, por eso habría que cambiar el tiempo verbal de la

pregunta, y formularla de forma que... ¿qué medidas ha

adoptado el Govern para... ante la situación del servicio de

suministro de la metadona? Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Efectivament, la situació del

subministrament de metadona a Eivissa és diferent de la resta

de les Illes. Estam en converses amb el Consell Insular

d’Eivissa i li puc assegurar que volem un acord en aquest tema.

La situació ideal, per a mi, o que pensam que és ideal, és on

els centres d’atenció a la drogodependència, estan adscrits a

Atenció Primària, com succeeix només a Palma, no a Mallorca,

que la resta de centres també són dels consells, i a Menorca

també són del consell. Pensam que aquesta és la solució ideal

per a les quatre illes, però també sabem que no és fàcil, que no

és fàcil i que necessita un acord de legislatura. El que sí feim és

fer feina per intentar solucionar-ho el més aviat possible; ara a

partir de l’1 de juny ha començat una persona que assumeix la

coordinació de les drogues a salut pública i està fent una anàlisi

de la situació, de la situació de la drogodependència a cada una

de les Illes, i sobretot també el model de subministrament de

metadona, que ens hem compromès amb el Consell d’Eivissa

que a partir de final d’any, per a l’any proper, ja ho assumirem

probablement des de l’Hospital de Can Misses, la fabricació.

De totes formes farem una primera reunió, esper, el mes que ve

amb tota la informació per prendre les decisions el més aviat

possible. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Consellera.

Queremos darle las gracias por las explicaciones, y sólo

recoger el compromiso que usted en esta cámara acaba de hacer

de que el año que viene ya el suministro de metadona será

dependiente exclusivamente del Govern de les Illes Balears y

no del Consell de Ibiza.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Sí, és cert que és una situació curiosa, no?, una oficina de

farmàcia que s’encarrega de la fabricació, la distribució i

després la dispensació amb una xarxa de farmàcies. El Consell

d’Eivissa s’encarrega d’aquest pagament; el que sí és cert és

que nosaltres ara acceleram, perquè així ens ho han demanat,

el conveni que tenim amb Eivissa perquè puguin fer front a

aquest pagament.

Crec que és important el subministrament de la metadona,

però sobretot la prevenció de les drogues, el consum d’alcohol,

de drogues i de tabac, també, en joves, que ho hem activitat

molt des de l’any passat; hem activitat la plataforma d’oci de

qualitat, on Eivissa participa també d’una manera molt activa,

i pretenem des de la Direcció General de Salut Pública, forces

de seguretat de l’Estat, i juntament amb altres conselleries com

Treball, Direcció General de Consum, fer feina de manera

coordinada per millorar aquest model d’atenció, donat que la

salut dels joves és prioritària.

Gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 10155/16, presentada per

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

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a temporalitat

laboral.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE 10155/16, relativa a temporalitat

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

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

Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a totes i a tots. Bon dia, Sr.

Conseller. Miri, fa una setmana llegíem un titular a la premsa

que realment ens preocupa, que un de cada cinc contractes

temporals de Balears té una durada de dos dies o menys, i fa

deu anys els contractes amb una durada menor d’un mes eren

només el 5%; el 2014 ja eren el 13% del total. L’informe

destaca que un 26% de l’ocupació que genera Balears és

temporal, cosa que suposa duplicar la taxa europea, que és del

14,2%. Per tant aquestes dades ens indiquen que de cada

vegada s’està optant més per la contractació a jornada parcial

o temporal, i els contractes indefinits o la jornada laboral

completa va minvant clarament. Per tant s’evidencia un dels

grans mals del sector del treball de les nostres Illes Balears, que

és el cas de la temporalitat, que afecta de forma elevada menors

de 25 anys i un sector com és el meu, que és el sector de la

construcció.

Sabem que es juga molt a les estadístiques i que la reforma

laboral del Partit Popular afavoreix el filibusterisme en les

estadístiques de l’atur, fent creure que anam millor quan la (...)

realitat no és certa i, vist el titular, ells parlen de creixement

quan a l’ordre del dia encara tenim part de la nostra societat en

risc d’exclusió social, continuam parlant de desnonaments,

continuam veient cada dia cues als menjadors socials, etc. 

Per tant li formul la pregunta: quines mesures pensa prendre

el Govern de les Illes Balears per combatre la temporalitat

laboral de les Illes Balears, que provoca que un de cada cinc

contractes temporals de Balears tingui una durada de dos dies

o menys? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, presidenta. Sr. Picornell, en primer lugar, y

permítanoslo, es transmitir el pesar del Govern a los familiares

y amigos del trabajador fallecido ayer, y desear la pronta

recuperación del trabajador accidentado. Ahora se abrirá toda

una serie de investigaciones para dilucidar lo sucedido.

En segundo lugar, el informe al que hace referencia y que

hace el titular, es un informe que ha realizado la propia

Conselleria de Treball, realizado por una unidad de

seguimiento de calidad del empleo que puso en marcha este

govern precisamente para no jugar con los datos, para no decir

que lo único que se reducía eran las cifras de desempleo sin

entrar en el cómo, que era lo que hacía el Partido Popular. A

este gobierno le preocupa el cómo, por eso se hacen informes

como los que ha hecho referencia, sin citar la fuente, pero la

fuente es la propia Conselleria de Treball, Comerç i Indústria,

que es la que está haciendo un trabajo pormenorizado sobre la

calidad de nuestro empleo.

Por supuesto si hacemos eso es porque nos preocupa la

calidad del nuestro empleo, porque efectivamente, a pesar de

que se crea empleo y estamos a niveles prácticamente de 2008,

bajando de 50.000 desempleados por primera vez, es cierto que

la calidad del empleo debe mejorarse, debe mejorarse porque

todavía tenemos un recorrido amplio en número de horas

trabajadas, no estamos equiparados en número de horas

trabajadas al 2008, y cada vez tenemos una rotación de nuestro

mercado laboral, cada vez una mayor implementación de

contrato temporal, el tiempo parcial es cierto que está

disminuyendo en esta isla gracias a medidas como las que se

adoptaron el año pasado, pero el temporal sigue siendo

prácticamente la puerta de entrada al mercado laboral cuando

no debe ser así, pese a los empeños del Partido Popular en que

todo el trabajador que entre en el mercado laboral sea de forma

precaria y sea de forma temporal, con los instrumentos

utilizados durante la última legislatura.

Por tanto, tenemos voluntad política no sólo en transmitir e

informar mejor de lo que sucede en nuestro mercado laboral,

sino de hacer políticas decididas, como son el Plan de lucha

contra la precariedad laboral, como son el traer más

inspectores, precisamente para que vigilen la contratación

temporal, porque prácticamente el grueso de los inspectores de

trabajo y Seguridad Social que vendrán este año, ya sí en julio
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y agosto, no a finales de agosto como el año pasado, sino en

julio y agosto, serán dedicados básicamente a verificar la

contratación temporal de nuestras islas, a mejorar la calidad en

el empleo de los trabajadores y trabajadoras de nuestros

sectores económicos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, Presidenta. Bé, gràcies conseller per la seva

resposta. En part la compartim, però li he de dir que vostè és el

segon estiu que serà conseller i estam totalment d’acord amb la

campanya de reforç a l’estiu contra la precarietat laboral. Però

també tenim l’hivern, i Sr. Conseller, cal mantenir-la també a

l’hivern, perquè, essent clars, la precarietat laboral existeix

durant tot l’any, no només a l’estiu. I per això li demanam que

s’augmentin les inspeccions, que ja, com vostè ha dit també,

s’augmentaran, i que es mantenguin els formats també de les

que duguin a terme per mantenir la transparència dins aquesta

cambra.

També sobre la reforma laboral, que és una cosa que també

hi hem d’incidir, deixi’m que li faci un incís i un toc d’atenció,

perquè vostès també tenen una reforma laboral damunt les

esquenes. I jo també li deman que no es tornin equivocar a

l’Estat i no es tornin associar per exemple amb un grup com

Ciutadans, que no està per la labor. I li parl ara com a

treballador, que les meves mans duen més de 20 anys fent feina

amb el metall i em trob amb aquesta potestat de poder dir-li-ho,

i vull incidir en què es posin més al costat dels treballadors i

treballadores, i aquí sí que ens tendran al seu costat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Sí, yo creo que durante el resto del año lo que hemos

conseguido del Ministerio de Empleo es aumentar el número de

efectivos también para toda la plantilla ordinaria, cosa que creo

que también es de destacar. Es básico y necesario derogar la

reforma laboral, mejorar la regulación del tiempo parcial e

incrementar los efectivos de inspección.

Yo creo, con todos los respectos, ya podría haber estado en

marcha y hubiésemos deseado que estuviese en marcha para

este verano, para los trabajadores de aquí, si hubiese habido un

gobierno, si se hubiese apostado desde el Gobierno del Estado

en derogar esa reforma laboral. Pero esperemos, en todo caso,

que ahora se produzca, que ahora velemos de verdad por la

calidad del empleo, derogando esa reforma laboral y sobre todo

haciendo un nuevo estatuto de los trabajadores, acomodado a

los tiempos de hoy, que permita una salida (...) ...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 10168/16, presentada per

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

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a radioteràpia a Menorca.

Novena pregunta RGE núm. 10168/16, relativa a

radioteràpia a Menorca, 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 a tots. La data de la posada en marxa del Servei de

radioteràpia a Menorca ha canviat moltes vegades al llarg dels

darrers anys. Per citar només els canvis, l’anterior Govern del

partit Popular va assegurar que el primer pacient rebria el

tractament el desembre de 2015, però aquest any ni tan sols es

varen començar a fer les obres necessàries per poder oferir-lo.

El Govern del pacte les adjudicà a finals de l’any passat i va

assegurar que començarien el gener d’enguany. Però les obres

es van endarrerir. Llavors varen dir que començarien el mes

d’abril i s’han tornat ajornar.

No hi ha obres, ni radioteràpia, ni tan sols es poden fer els

primers tractaments. I així arribam a la proposta d’una nova

data, principis del 2017. Sigui com sigui la qüestió és aquesta,

per uns o pels altres, les obres s’han posposat i ja no sabem ni

en quina situació es troben ara mateix.

Així doncs, ens agradaria saber, Sra. Consellera, quina data

concreta es posa el Govern per donar un Servei de radioteràpia

a Menorca, en igualtat de condicions que la resta de ciutadans

de les Balears? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Sra. Diputada, em demana una data

concreta i això en el que fa referència a salut és més fàcil, en el

que fa referència a obres és prou més complicat i, per tant, seré

una mica manco concreta, si m’ho permet.

És un tema complex, la majoria d’aspectes no depenen de

la Conselleria de Salut, hi ha determinades qüestions que

afecten l’Ajuntament de Maó, que sembla que aquesta setmana

quedaran resoltes. Com sap, s’ha de construir un annex a

l’Hospital Mateu Orfila, el que anomenam búnquer, mal

anomenat búnquer, que és l’espai on finalment s’ha d’acollir el

Servei de radioteràpia. Sembla que l’Ajuntament de Maó

aquesta setmana podrà lliurar el corresponent permís d’obra,
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que està solAlicitat des de principi d’any, i així ens ho ha

manifestat. Hi ha hagut alAlegacions a l’exposició pública, que

pensàvem que era el mes passat que s’acabava el termini, i hi

va haver diferents alAlegacions.

Per part del Servei de Salut, efectivament, l’obra està

adjudicada des de final de l’any passat a l’empresa

constructora, per tant, en el moment que tenguem el permís,

començarà la construcció. Una vegada la situació de

l’ajuntament estigui resolta i disposem de la llicència d’obra,

calculam uns 7 mesos per a la construcció i més temps per

instalAlar l’equipament tècnic. I després necessitam obtenir els

permisos del Consell de Seguretat Nuclear. Normalment des

que acaba l’obra fins que la instalAlació estigui a punt de donar

el servei, es preveuen uns 6 mesos més. Això és el que va

succeir a Eivissa, com a exemple.

Per tant, esperam que durant l’any proper, l’any 2017, es

pugui posar en marxa la radioteràpia a Eivissa, amb els

mateixos criteris de seguretat i qualitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, idò la proposta de

nova data de principis de 2017 la podem oblidar.

Sap què ens diuen els nostres companys d’El Pi Menorca?

Que els menorquins són els únics que no juguen, que estan a la

banqueta, que els queda molt perquè el Govern els tregui de

titulars. De vegades sembla que Menorca està permanentment

a la cua d’una llista d’espera. Si a Balears ens afecten els

problemes d’insularitat, Menorca encara té més dificultats i

pateix més els greuges comparatius entre illes.

No volem illes de primera i illes de segona. És el torn de

Menorca, on els malalts de càncer i els seus familiars han de

viatjar fins a Palma per rebre el seu tractament. Els animam a

fer feina de valent amb aquest tema i que es comprometin a

posar una data orientativa, però sobretot que la puguin complir.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Presidenta. Miri, és cert que a Can Misses ja està

en funcionament des de principi d’any, perquè hi havia aquesta

reserva d’espai que es va deixar prevista des del 2007-2011, i

no és així a Menorca.

Però mentrestant, i a nosaltres ens preocupa i efectivament,

com més aviat tenguem l’obra doncs molt millor, ja està

adjudicada, per tant, per part nostra no serà.

Com sap també, és un servei concessionat que va deixar el

Govern del Partit Popular l’anterior legislatura. Tot necessita

el seu temps, mentrestant, hem millorat les condicions dels

pacients que s’han de desplaçar i els familiars. Hem llevat els

copagaments de Can Granada. Hem actualitzat l’import de les

dietes que feia molts d’anys que no s’actualitzava. I treballam

també per a una residència de pacients a l’Hospital de Son

Espases, millorar l’accessibilitat, l’equitat i la qualitat són la

nostra prioritat.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.10) Pregunta RGE núm. 10165/16, presentada per

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

Parlamentari Popular, relativa a destitució del coordinador

mèdic del Centre de Salut d’Andratx.

Desena pregunta RGE núm. 10165/16, relativa a destitució

del coordinador mèdic del Centre de Salut d’Andratx, que

formula el diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, després de 9 anys

com a coordinador del Centre de Salut d’Andratx, i amb una

trajectòria reconeguda i amb el suport de tots els professionals

d’aquest centre de salut, fins i tot amb dues cartes de suport

dirigides a ib-salut que no s’han contestat, vostè va cessar

aquest coordinador. Per què?

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Jo no ces coordinadors, Sr. Diputat, no

hem de mesclar gestió i política, sempre li explic. La Gerència

d’Atenció Primària va decidir cessar aquest coordinador, és

cert, el coordinador d’Andratx, per pèrdua de confiança,

després de manifestar que estava en desacord amb les línies

estratègiques que havia de desenvolupar.

Se li va explicar, se li va insistir, se li va dir que hi havia un

seguit de projectes que eren prioritaris i el coordinador va

manifestar que no tenia intenció de seguir aquestes línies

d’actuació que la gerència marcava.

Pensam que és imprescindible que els coordinadors

participin, impulsin els projectes de promoció de la salut, de
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millora de l’accessibilitat, un nou model d’atenció a la

cronicitat, major coordinació amb els hospitals de referència.

Amb el cessament no es qüestiona en cap cas, i ho vull dir

clar, alt i fort, la professionalitat a nivell assistencial d’aquesta

persona; tenim molt clar que es tracta d’un excelAlent metge de

família, que continuarà la seva tasca amb la mateixa eficiència

com l’ha feta fins ara, que té plaça com a metge a Andratx i per

tant mantindrà la seva població de referència, i continuarà

atenent les persones que atenia i, per tant, no hi ha cap canvi

per a la població.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, quan va decidir

ampliar l’horari de tarda dues hores i mitja més dels centres de

salut, els coordinadors, entre altres, ja vàrem avisar que si no

hi havia augment de personal baixar la qualitat d’assistència a

les persones, que és per l’únic que els coordinadors es varen

posar en contra, i el que ha passat és que amb una ràtio de

pacients per damunt a la mitja nacionals, els metges del centres

de salut de Balears han hagut d’assumir una ampliació d’horari

sense augment de personal.

El 80% de l’activitat assistencial d’un centre de salut es fa

els matins, i vostè ha desplaçat els recursos cap a la tarda i no

ha augmentat els metges de primària, i ells, per atendre les

consultes d’atenció primària i les urgències, han hagut de reduir

sessions clíniques i reunions de coordinació dels centres de

salut. Per tant el que ha fet vostè ha estat empitjorar les

condicions laborals i la qualitat assistencial per poder dir que

compleixen programa electoral a costa de retallar el nombre de

metges.

Sra. Consellera, la venganza se sirve en plato frío, i com

que el coordinador de centre de salut d’Andratx també es va

queixar de tot això, vostè ha deixat refredar les conseqüències

d’una mesura electoralista i ha iniciat ara una caça de bruixes

dels que varen gaudir de la seva llibertat d’expressió, i amb una

mesura dictatorial i unilateral, perquè ni s’ha parlat amb l’equip

de centre, el varen cessar. 

L’he sentida, a vostè, en una pregunta anterior definir la

legislatura anterior en salut; ara li explicaré quina és la seva i

quina és la seva atenció a les persones: mà d’obra barata,

perquè estan fent contractes de dilluns a dijous per retallar la

despesa; empitjorament de les condicions laborals,

empitjorament de la qualitat assistencial i falta d’informació,

perquè ningú no sap de reforços ni de substitucions per a aquest

estiu, i passarà el mateix desastre que el Nadal. Tal vegada per

això, en aquestes línies de direcció que recomanaven a aquest

coordinador, tal vegada per això va dir que no les volia seguir.

En definitiva, Sra. Consellera, retallades encobertes per

poder dir que han complit programa electoral sense fer saber

les conseqüències, i si algú es queixa, el cessen. Aquesta és la

cara oculta d’aquest govern.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Diputat, 72 milions per

augmentar plantilla, 72 milions més enguany per augmentar

plantilles; 12 milions més per augmentar professionals a

atenció primària, 12 milions més. Per tant no podem dir que no

hem augmentat les plantilles perquè això no és cert, i per tant

no pot enganar la població com ho fan. 

Hi ha 58 centres de salut, hi ha hagut altres dimissions o hi

ha hagut altres canvis de coordinadors en els centres de salut,

hi ha hagut 14 canvis en concret, miri, li ho don perquè ho

pugui mirar. Són càrrecs de confiança, de lliure acceptació, de

lliure acceptació i de lliure designació. Nosaltres no crèiem en

les persecucions, i no sé si és que vostès ho feien i pensen que

tots som iguals. Sí que li puc recordar -perquè a més ho record

perfectament, perquè també vaig sortir al carrer- la destitució

d’un coordinador en la seva etapa precisament per manifestar-

se en contra de la política de retallades, de tancament dels

centres de salut; varen cessar el coordinador de Sa Vileta. Així

com va dimitir el conseller per no estar d’acord, per imposició,

per no poder escollir el seu equip. Això és una política de la

imposició, la que han fet fins ara. 

I sí, programa electoral per millorar la salut dels ciutadans,

i per això hem obert els centres de salut els horabaixes.

Gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 10164/16, presentada per

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

Parlamentari Popular, relativa a disminució de les classes

que s’imparteixen en anglès.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE 10164/16, relativa a disminució de

les classes que s’imparteixen en anglès, que formula el diputat

Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

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

Sr. Conseller, hem conegut que aquest darrer curs acadèmic,

primer del govern presidit per la Sra. Armengol, el nombre

d’estudiants matriculats en assignatures impartides en llengües

estrangeres s’ha reduït de forma dràstica. A educació

secundària, per exemple, hi ha hagut una reducció de prop del

30% entre el curs passat i l’actual, i a batxillerat els alumnes

matriculats en assignatures impartides en llengües estrangeres

pràcticament han desaparegut, s’han reduït en un 94%; han

passat de representar el 21,25% a només el 4,66%.
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Sr. Conseller, considera que açò és una bona notícia?

Considera que aquesta situació contribueix a millorar la qualitat

del nostre sistema educatiu? Què pensa fer per millorar el nivell

d’aprenentatge de llengües estrangeres dels nostres estudiants?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta. Senyores diputats i diputades,

Sr. Camps, sabia, quan varen sortir les dades, que vostè o el Sr.

Pericay em farien una pregunta d’aquestes característiques,

n’estava convençut...

(Remor de veus)

...n’estava convençut perquè realment o uns tenen enyorança

del TIL o alguns volen fer un nou TIL, i el TIL s’ha demostrat

que pedagògicament no és adequat, i nosaltres vàrem tenir clar

en aqueix aspecte... Perdoni, jo en aquests moments estic dient

l’argumentació. Nosaltres vàrem tenir clar que no és el camí

real per intentar millorar les competències comunicatives en

anglès, i ho vàrem dir clarament, el vàrem derogar, el TIL, no

hi ha res a amagar. Per tant la nostra estratègia va per una altra

qüestió, per un altre camí, un camí més segur, un camí que

dóna suport als centres i un camí que vol posar les condicions

perquè l’ensenyament en anglès no sigui un frau, sinó que sigui

una realitat clara i manifesta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, les dades són

les dades, i vostè pot dir el que vulgui, però allò cert és que el

70% de les ofertes de llocs de feina a la nostra comunitat

demanen coneixements d’anglès. Aquesta realitat del carrer es

contradiu amb la seva gestió. Vostè està condemnant els nostres

alumnes a quedar fora del mercat laboral. Encara que no ho

vulgui reconèixer vostè està eternitzant les diferències entre rics

i pobres: qui pugui pagar-se una acadèmia privada tindrà feina,

i qui no haurà de posar-se a la cua de l’atur. Creu, Sr.

Conseller, que açò és raonable?

Miri, Sr. Conseller, estic convençut que vostè voldria fer les

coses d’una altra manera, que voldria gestionar la conselleria

sense sectarismes, però per a la nostra desgràcia vostè no

governa, vostè avui és un simple titella en mans dels sectors

més radicals i catalanistes del seu equip i del govern...

(Rialles)

...i per açò... i per açò escanyen les escoles concertades, i per

açò imposen la immersió lingüística en català, i per açò s’han

amotinat contra la implantació de la LOMCE.

Miri, Sr. Conseller, és un error reduir l’horari de llengües

estrangeres a les escoles, és un error condemnar els nostres fills

a no saber anglès, és un error haver donat passes enrere en

aquest tema. Sr. Conseller, vostè ha de rectificar, el nostres fills

no es mereixen la seva gestió.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Sr. Camps, moltes gràcies per donar-me aquesta informació

de la manipulació, que no n’estava assabentat, però a partir

d’ara miraré cap al costat per veure qui me manipula. 

Miri, nosaltres l’estratègia que volem clarament és millorar

l’ensenyança de l’anglès, del francès, de l’alemany, perquè en

definitiva l’única forma real que tenen els nostres estudiants de

fer un aprenentatge en anglès, si els centres ho decideixen, és

realment tenir un bon coneixement. Tota la resta és demagògia

pura, demagògia pura!, demagògia pura. No és possible en una

societat com la nostra, que tenim aquest fracàs escolar, aquest

abandonament, pensar que fer assignatures en anglès a nivell

teòric suposarà una millora de l’ensenyança en anglès. No és

així. 

Nosaltres estam fent una política d’intentar que grups

d’ESO que tenguin més de 15, desdoblar; intentam impulsar un

nombre de membres d’auxiliars de conversa; donam suport als

convenis de British Council; farem uns cursos per millorar el

nivell d’anglès dels nostres professors; estam fent un treball de

millorar la metodologia perquè és on hi ha la qüestió clau,

metodologia, perquè és evident que les competències

comunicatives que tenen els nostres estudiants en anglès no són

les adequades, aquí i a un altre lloc. Però un model bilingüe que

vostè propugna o trilingüe no és el model adequat, nosaltres

volem començar posant les bases serioses, no unes bases

demagògiques que en definitiva donen com a conseqüència

menys anglès, menys contingut i més frustració.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 10129/16, presentada per

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

Parlamentari Mixt, relativa a plaques inaugurals de l’època

de Jaume M atas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE 10129/16, relativa a plaques

inaugurals de l’època de Jaume Matas, que formula la diputada

Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt Gent per

Formentera PSIB. Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom, diputades, diputats.

L’any 2014 el Consell Insular de Formentera va aprovar un

acord de ple per unanimitat en el qual demanava al Govern de

les Illes Balears la retirada de totes les plaques inaugurals que

hi ha a la nostra illa en edificis públics i que fan referència al

Molt Hble. Sr. Jaume Matas i Palou.

Aquell acord, que es va aprovar el novembre del 2014, a dia

d’avui encara es troba pendent d’executar-se, i sabent que hi ha

un acord, d’aquest parlament també, que expressament demana

la retirada de totes aquestes plaques dels edificis públics, ens

agradaria saber quan té previst el Govern de les Illes Balears

retirar les quatre plaques que tenim concretament a l’Institut

d’Ensenyament Secundari Marc Ferrer, al mòdul esportiu

escolar a l’Avinguda 8 d’agost, que és annex a aquest institut,

a l’hospital de Formentera i a la delegació d’IB3?

Per tant, esperam que ens puguin donar una resposta

satisfactòria. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Pilar Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa

i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.

Efectivament, ara fa pocs dies, quinze dies exactament, que

vaig tenir la primera visita oficial amb el president de

Formentera, amb el Sr. Ferrer, i un dels molts de temes que

vàrem tractar em va posar damunt la taula aquesta petició del

Consell de Formentera, que havia estat aprovada fa ja dos anys,

crec recordar, en el Ple de Formentera, i és que es retirin

aquestes plaques de diferents edificis a l’illa de Formentera.

I per donar resposta a aquesta solAlicitud, el que hem fet és

iniciar una sèrie de procediments per tenir totes les garanties

per part de l’administració autonòmica i d’acord amb què

estableix la Llei de bona administració i de bon govern. Ara ja

hem demanat també a la Direcció General de Patrimoni per

tenir la relació dels edificis i d’altres béns patrimonials en el

conjunt de les Illes.

Concretament a l’illa de Formentera, és cert que ja se’ns ha

donat per part del consell la relació d’aquestes quatres plaques

a les quals vostè feia referència, si bé, com dic, també d’ofici

hem de tenir formalment aquesta relació. I a partir d’aquí

avaluar o bé la retirada o bé la substitució, perquè en alguns

casos, com vostè sap, no només surt el nom del qui va ser

president d’aquesta comunitat, sinó el nom d’altres

representants públics i, per tant, suposarà la substitució

d’aquestes plaques.

I, a més, des d’un punt de vista jurídic, efectivament, la

disposició final tercera de la Llei de bon govern ens permet que

aquelles persones que han estat condemnades per sentència

ferma, com és el cas de l’expresident Matas, se’ls puguin llevar

aquests reconeixements honorífics o protocolAlaris, perquè més

que un honor, el que hem de dir és que han estat una vergonya

política d’aquestes illes els fets pels quals ha estat condemnat

el Sr. Matas i que, per cert, avui mateix encara continua assegut

en els tribunals per relacions presumptament amb casos de

corrupció.

Per últim, dir que també, des de la conselleria, el que fem

és treballar més intensament per recuperar sobretot tots aquells

sous i diners que s’han malversat en aquesta comunitat per part

dels corruptes. A dia d’avui recordar que ja s’ha aconseguit

recuperar més d’1.200.000 euros i que en el cas Nóos, que és

el que ara justament es troba en fase de conclusions, s’ha

demanat per part de la comunitat la devolució de prop de 3

milions d’euros. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sra. Costa, li agraesc les seves explicacions, el que passa

és que no m’ha acabat de respondre la meva pregunta. És a dir,

tots sabem que al Sr. Matas se li reclamen al voltant de 10

milions d’euros actualment i que, de fet, la Fiscalia li ofereix un

pacte que no sabem finalment com acabarà.

En tot cas, el que és cert és que han passat dos anys, i és

clar, entenc que dos anys després, tant si finalment es decideix

retirar-les, com si es decideix substituir-les, com si decidim

posar un post-it on posa el nom del Sr. Matas, el que crec que

hem de fer és definitivament fer alguna cosa i, sobretot, donar

un compromís i un termini.

Jo els pregaria que puguin avui i aprofitar que som aquí, en

seu parlamentària, donar un compromís al poble de Formentera

i dir-li en quin termini pensen fer efectiva la retirada d’aquestes

plaques. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa

i Serra):

Gràcies, Sra. Tur. Fa quinze dies que em van passar aquesta

proposta i li puc assegurar i li don el meu compromís i la meva

paraula que serà el més aviat possible. Gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 10245/16, presentada per

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

Parlamentari Mixt, relativa a planta d’oncologia infantil.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta RGE núm. 10245/16, presentada en

substitució de la RGE núm. 10169/16, relativa a planta

d’oncologia infantil, que formula la Sra. Diputada Olga

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

Sra. Olga Ballester.
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Esta pregunta va dedicada a los

niños del modulo 1D de Son Espases. Sra. Consellera, los niños

del módulo 1D no tienen luz natural en sus habitaciones, los

padres de los pacientes oncológicos infantiles de Son Espases

llevan desde su apertura denunciando la inadecuada ubicación

de esta unidad oncológica en el módulo 1D de la primera

planta.

La unidad de oncología infantil se encuentra emparedada

entre dos edificios grises y con el aparcamiento debajo, la

entrada de luz natural por las ventanas es nula y la penumbra

inunda la habitación, no queda más remedio que tener

iluminación artificial durante todo el día que hace aun más

inhóspita y triste la estancia. 

Además, y así lo cuentan los padres, las emisiones de los

vehículos del parking son nefastas para sus hijos, los niños se

pasan dos, tres o incluso cuatro meses en el hospital ingresados

sin salir de las habitaciones y al mirar por la ventana la única

visión que tienen sus hijos es un edificio gris a pocos metros.

Ya es lo suficientemente duro para un niño pasar tanto tiempo

en un hospital como para que encima se les arrebate algo tan

sencillo, pero tan importante para el estado de ánimo, como es

la luz del sol.

Muchos padres han presentado quejas, pero no hay

respuesta ni del hospital ni de la Conselleria de Salut, así, se ha

puesto en marcha un change.org dirigido a la Sra. Consellera

Patricia Gómez i Picard, usted misma, y a día de ayer llevaba

10.200 firmas y a día de hoy 10.900.

Sra. Consellera, ¿piensa cambiar la ubicación de la planta

de oncología infantil para que las habitaciones reciban luz

natural? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. En primer lloc, el que vull és recordar

que la distribució de les àrees de pediatria es va fer a l’any

2010, amb el consens dels professionals, i així continua a dia

d’avui. Ho dic perquè sis anys després es fa una pregunta per

via urgent.

La distribució dels nins no és aleatòria, li puc assegurar que

els equips de pediatria tenen molt en compte totes les

característiques tant del pacient com de l’entorn per decidir el

lloc més convenient. No crec que res preocupi més els

professionals ni a mi mateixa, que també he fet feina a

oncologia pediàtrica, que veure els nins i els seus pares en les

millors condicions. I puc estar d’acord en una cosa, no totes les

habitacions ni totes les zones de l’Hospital Son Espases tenen

la millor vista, malauradament la seva estructura fa que,

excepte en els extrems, la resta d’edificis siguin interiors.

Per una altra banda, el temps mitjà d’estada

d’hospitalització pediàtrica és de 5,1 dies i els nins oncològics

estan de mitjana 9,6 dies. Però no podem oblidar altres

malalties, jo he tengut molts de pacients amb altres malalties,

les malalties metabòliques, per exemple, estan de mitjana

envoltant els 8 dies; els nins que tenen malformacions o

problemes cardíacs estan envoltant els 6 dies, ho dic perquè són

molt semblants als nins oncològics.

Amb això el que vull dir és que s’han de tenir en compte

tots els nins, tots els ingressos, tots, i que un 14% dels ingressos

són nins oncològics, un 86% no ho són.

Un tema importantíssim, no es poden ajuntar a la mateixa

planta nins oncològics amb nins que tenen infeccions. 

La direcció de l’hospital té planificades una sèrie

d’actuacions en relació amb el mòdul 1D, entre les quals

podem destacar: pintar amb un color més clar les parets; obrir

a la terrassa... que hi ha una terrassa exterior per gaudir de més

espai, amplitud i lluminositat; millorar també la confidencialitat

de les habitacions.

Vull aprofitar també per agrair en aquests moments a

l’associació Na Marga Somriu que amb la feina d’Antoni

Socías ha decorat recentment l’hospital de dia pediàtric amb

escenes del món aquàtic i del fons marí, així com abans les

terrasses i zones de joc. 

Ens preocupen les persones, els nins, la humanització dels

espais i fer-los que siguin el més amables possible, per tant, per

això s’impulsen nombroses activitats des de la Gerència de

l’Hospital Son Espases. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, creo que

realmente debería hacer lo imposible para revertir esta

situación. Es cierto, fueron ustedes en el segundo pacte quienes

decidieron esta ubicación, pues ahora tienen la oportunidad de

revertirla.

Creo, y coincidirá conmigo, que es muy duro para un niño

aguantar los tratamientos y mucho más cuando ve que unos días

dentro de una habitación se van convirtiendo en meses, porque

sí se van convirtiendo en meses. Y usted sabe que en esa

situación para unos padres los minutos se hacen horas y las

horas eternas. ¡Qué menos que ofrecerles un lugar luminoso!

Es cierto, las, los enfermeros y los médicos están todos

volcados, es verdad, pero no están diciendo nada acerca de esto

los padres, solamente que se ubique la unidad en otra

ubicación, por ejemplo, comentan que el módulo 1M, que está

al lado, es mucho más luminoso.

10.900 firmas dirigidas a usted personalmente se lo están

pidiendo y ya hace mucho tiempo, espero que les haga caso.

Gracias.
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(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 10157/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a llengua de

signes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta REG núm. 10157/16, relativa llengua

de signes, que formula el diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente,

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

Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom i, especialment,

avui voldríem donar la benvinguda a les persones sordes

presents a la sala, en el Dia nacional de la llengua de signes.

Sra. Presidenta, la Llei estatal 7/2010, de 31 de març, llei

general de la comunicació audiovisual, que regula la

comunicació audiovisual de cobertura estatal, establia que a 31

de desembre del 2013 els canals públics havien d’haver

aconseguit en la seva programació setmanal el 90% de sots-

titulat, deu hores de llengua de signes i deu hores

d’audiodescripció a la setmana.

Posteriorment, a l’octubre de 2013 el Govern va aprovar la

Llei del sector audiovisual de la nostra comunitat i va rebaixar

en un 70% les hores d’emissió en llengua de signes i

audiodescripció que passaren de deu a tres hores setmanals de

cadascuna de les modalitats, llengua de signes i

audiodescripció, i rebaixaren també el sots-titulat d’un 90% a

un 75%.

Consideram que el menyspreu cap a la qüestió de

l’accessibilitat i, per tant, a les persones amb diversitat

funcional, que tenen el dret d’accedir a la informació i

reconeguts els mitjans per fer-ho, és encara més evident si

tenim en compte que, tres anys després de l’aprovació

d’aquesta llei, que rebaixa el dret consolidat a la llei estatal, la

llengua de signes continua gairebé inexistent i el percentatge de

sots-titulat mínim, i el mateix ocorre amb el servei

d’audiodescripció, és a dir, la nostra televisió continua essent

inaccessible.

Per tant, ens agradaria saber quines mesures té previstes

aquest govern per fer complir aquestes dues lleis esmentades i

implantar la llengua de signes a les emissions del nostre ens de

radio i televisió. 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. Jarabo per la seva

pregunta, avui en el Dia nacional de la llengua de signes, el dia

que hem pogut aprovar aquesta declaració institucional per part

de tots els grups parlamentaris per a, efectivament, rompre les

barreres per a la gent que pateix sordesa a la nostra comunitat

autònoma.

Veig que vostè se centra exclusivament en la problemàtica

de la radio i televisió pública i de com pot ser més accessible

per a les persones amb sordesa, ha explicat molt bé que tot ve

arran d’una fita que crec que és molt important, que va ser

l’aprovació de la Llei 27/2007, amb un govern socialista a

Espanya, sempre que hi ha un nou dret a Espanya hi ha un

govern socialista darrere, on es regulava l’ús...

(Alguns aplaudiments)

...i l’aprenentatge de la llei de signes.

Quant a Radiotelevisió pública que vostè em comenta i pel

que jo he pogut esbrinar, hi ha un debat entre diferents

colAlectius de les persones sordes que vostè sap que existeix i

que per tant per part de la direcció de la Radiotelevisió pública

s’ha demanat opinió sobre si és millor el sots-titulat o

transcripció o la llengua de signes, i en aquest moment, és cert,

que IB3 opta d’una forma molt més clara per la transcripció

sots-titulació que es fa als informatius, a les sèries i als

programes, com vostè coneix perfectament. Crec que la

Radiotelevisió pública té assumida aquesta normativa i fa tots

els esforços possibles. 

De totes formes al consell d’administració, que és on s’han

de plantejar aquests nous canvis dins la Radiotelevisió pública,

i on vostès hi tenen el seu representant, estic convençuda que

ja han fet alguna proposta respecte d’això.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Armengol. Com

sempre, no dubtam de la voluntat d’aquest govern, lògicament,

i dels seus esforços, però lamentablement no s’acaben de

consolidar i no sabem si al final no es pressiona el suficient o

no s’intenta fer el suficient com perquè es pugui aplicar i

respectar la llei.

Quant a les referències que efectivament poden arribar o

arriben al nostre ens, sí que ens agradaria que hi hagués també

un apropament a les persones sordes de la nostra comunitat a

les quals també s’hauria de consultar en aquest cas de quina

manera s’estimarien més rebre la informació.

Per tant, simplement volia fer una... agrair a les persones

sordes aquí presents i felicitar-les en el Dia nacional de la

llengua de signes, felicitats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Jarabo, evidentment

des del Govern donam total suport a la Radiotelevisió pública

en les mesures que pugui prendre per fer molt més accessible

la Radiotelevisió pública. Ara, li record que cada grup polític

té els seus membres dins el consell d’administració, que és on

s’han de plantejar les propostes que vostès han de fer a la

Radiotelevisió pública, i crec que això va molt més enllà.

Jo vull fer un agraïment especial a les associacions que fa

molts d’anys que defensen els drets de les persones sordes, fer

un agraïment a les associacions d’intèrprets, que són molt

dificultoses, de fet, el segon pacte de progrés va començar amb

els cicles de formació professional a Son Llebre en tema de

llengua de signes, cosa que és absolutament nova.

Quan jo era presidenta del Consell de Mallorca, vàrem

doblar els acompanyants de les persones sordes perquè, a part

de la Radiotelevisió pública, tenen molts altres problemes, com

anar a un jutjat, anar a un metge, anar a molts de llocs, i

necessiten d’un acompanyament diari, per tant, això ho vàrem

fer.

I en aquest moment el Govern, divendres, va fer una

declaració d’assumpció del Dia nacional de la llengua de

signes, i treballarem en aquesta línia de com podem

incrementar o debatre com podem acompanyar aquestes

persones sordes en el seu dia a dia i en els seus problemes

diaris els quals, repetesc, són molt més que la Radiotelevisió.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 10167/16, presentada per

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

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a robatoris a Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta RGE núm. 10167/16, relativa a robatoris

a Eivissa, 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, dia 10 de novembre la diputada d’El Pi,

Maria Antònia Sureda, demanava a la consellera Sra. Cladera

perquè hi havia una sèrie de robatoris importants, que s’havien

produït a l’illa d’Eivissa, a Santa Eulàlia, a Sant Joan, a Sant

Antoni, i demanava per aquests robatoris i a veure què hi podia

fer el Govern.

La Sra. Cladera va dir que la responsabilitat del Govern era

coordinar la policia local i la Guàrdia Civil i que l’executiu

havia reconegut públicament els robatoris i la manca de

recursos, que mancava Guàrdia Civil, però també efectius de la

policia local.

De llavors ençà, ara que s’ha tornat produir una allau en deu

dies de més de vint robatoris al mateix espai, Sant Antoni, Sant

Joan, Santa Eulàlia, Santa Agnès, és a dir, de llavors ençà,

quines gestions s’han fet perquè Eivissa disposi de més forces

i cossos de seguretat de l’Estat davant aquesta onada de

robatoris? I, en cas afirmatiu, ens pot concretar de quants

efectius parlam de més? Una vegada que la consellera va dir

que hi havia una reunió pendent el desembre i que mirarien de

coordinar aquesta qüestió i, en canvi, hi ha més robatoris.

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, per la seva

pregunta, que és una preocupació de molts de ciutadans i

ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma i evidentment també

especial de l’illa d’Eivissa, i és una de les qüestions que

demostra la manca de sensibilitat del Govern d’Espanya

presidit pel Sr. Rajoy en aquesta comunitat autònoma, en

termes molt amplis, no?, i essent unes illes turístiques, tenir

aquesta actitud respecte dels efectius de seguretat és realment

reprovable. 

Què ha passat? Que s’han reduït la Guàrdia Civil i la policia

en aquesta comunitat autònoma i una de les principals queixes

que exposen els batlles és que només estan els quarters oberts

els matins, i aquesta és una realitat que patim a les Illes Balears.

S’ha reduït el nombre d’efectius, la policia local ha d’assumir

altres funcions que no els pertoca i que tots sabem les

dificultats que tenen els diferents ajuntaments per poder

ampliar el cos de policia local.

I efectivament, a Eivissa hi ha hagut tot un seguit de

robatoris, sobretot en rústic, que ha fet créixer una por real als

ciutadans d’aquella illa i el Govern s’hi ha dedicat des del

minut u. Ahir, precisament, la consellera Cladera era a la

FELIB, amb els batlles de les Illes Balears, que estan realment

molests amb l’actitud de la Delegació del Govern i del ministeri

del Govern d’Espanya sobre aquesta situació que,

desgraciadament, encara no s’ha arreglat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. President. He d’entendre idò que no hem

avançat, és a dir, vostè ha passat els balons al Govern

d’Espanya.
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Ahir vespre, als meus companys que érem al xat mentre

veia el debat nacional, dic: ara veureu com diran moltes

vegades Balears i miraran de parlar de finançament. Recorda el

Sr. Rajoy, però ni el Sr. Rajoy ,ni el Sr. Sánchez, ni el Sr.

Iglesias, ni el Sr. Rivera, ahir vespre, per exemple, perquè

realment puguem resoldre no el problema de la Guàrdia Civil,

sinó el problema de la policia local i tenir un finançament com

toca, ningú en va dir ni mu. Se’n fumen un puro de Balears i

ens estam fumant un puro d’una gent que té impotència, por,

que no sap què ha de fer davant l’increment d’aquests robatoris.

Ha començat ja la temporada turística, jo crec que,

presidenta, ens hem de posar durs, durs, durs, no es pot viure

amb por, no es pot viure amb por a ca teva, no es pot viure amb

por a ca teva.

Avui demanàvem per a Menorca amb el tema de la

radioteràpia, demanam per a Eivissa amb el tema de la

seguretat. Creiem, Sra. Presidenta, que governi qui governi a

Madrid, s’ha de fer un front comú perquè aquelles coses

essencials que donen seguretat, estabilitat a aquesta terra, siguin

una brega cada dia davant Madrid, perquè, si no, no se

n’assabenten, presidenta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Font, efectivament les

competències en seguretat són del Govern d’Espanya i així hem

actuat nosaltres des del Govern de les Illes Balears. El

novembre del 2015, el director general d’Emergències i Interior

es va reunir amb la Delegada del Govern, oferint-li màxima

coordinació amb els policies locals i demanda de nous efectius

de Guàrdia Civil i seguretat. No han arribat. 

5 de maig del 2016, la consellera va solAlicitar una reunió

urgent amb la Delegada del Govern aquí, a les Illes Balears,

perquè hi havia molts de municipis que ens havien traslladat

aquests problemes d’inseguretat. No és fins dia 1 de juny que

ens donen cita amb la Delegació del Govern amb la consellera,

en aquest cas ja no és la Delegada del Govern, perquè ha estat

cessada per fer campanya electoral, i la reunió és amb el Sr.

Evelio Antich, que admet que hi ha uns problemes de manca

d’efectius i que ens dóna com a solució adreçar-nos al

ministeri. 

Dia 2 de juny, s’entra per escrit a la Delegació la solAlicitud

de reunió amb el propi ministre, a veure si algú es fa

responsable d’un problema que tenim a les Illes Balears, que és

de seguretat a les nostres illes. I el cap de gabinet del ministre

diu, textualment, en resposta telefònica que hi havia una carta,

però que el ministre no s’hi podia posar, ni podia rebre perquè

estava, textualment: “en campanya electoral, només aniria el

divendres al Govern i seria per fer Consell de Ministres”.

Per tant, aquesta és la realitat, el Partit Popular ha passat per

damunt dels interessos de les Illes Balears la campanya

electoral a nivell nacional i ha desatès una competència que és

fonamental, com és la seguretat, i la Delegació del Govern ha

quedat en interinitat. 

Aquesta és la realitat que se solucionarà amb un canvi de

Govern a Espanya. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 10166/16, presentada per

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

Parlamentari Popular, relativa a seguretat jurídica en les

decisions del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta RGE núm. 10166/16, relativa a seguretat

jurídica en les decisions del Govern, que formula la diputada

Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, tan reivindicativa

que és, hagués pogut venir quan va venir el ministre d’Interior

a un acte a la ciutat de Palma, i ni tan sols s’hi va presentar

vostè a reivindicar allò que volia per a les Illes Balears. Això

sí, devia ser que hi havia una bandera d’Espanya per enmig i

això li fa alAlèrgia.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sra. Presidenta, passem a la pregunta. Un any després de

presidir aquest Govern, són capaços de posar-se d’acord en

alguna cosa? És capaç d’agafar el lideratge i definir-se en

alguns dels temes que té damunt la taula? La inseguretat que té

vostè com a presidenta, es tradueix a indefinició i inseguretat

jurídica, i això es tradueix en desconfiança.

Hem conegut ara que són capaços de deixar dins el calaix

el projecte de llei mediambiental perquè no es poden posar

d’acord amb la moratòria, perquè tot és un embull. Se’ls

acabarà el termini i afectarà milers de ciutadans i vostès encara

estaran discutint. 

“El benestar i l’estrès dels animals”, amb paraules de Sílvia

Cano, també pot esperar després d’eleccions. Amaguen el

director general de Pressuposts, perquè la facultat de medicina

també és un embull.

I ja li vàrem dir que la suspensió de la Llei territorial era

una aberració jurídica que tendria conseqüències. Però vostè,

és clar, no pot ni aprovar ni tan sols derogar, perquè tot és un

embull.

Sra. Armengol, creu que les decisions d’aquest Govern

responen a la seguretat jurídica o també és culpa de Madrid?

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La seva pregunta sí que és

un poc embullada Sra. Prohens, no sé què vol saber. Què hem

fet aquest govern durant aquest any per a la seguretat jurídica

als ciutadans de les Illes Balears? Idò li explicaré.

Miri, la seguretat jurídica que entén aquest govern és la

seguretat dels drets de la ciutadania, recollits en el nostre

Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, per això garantim dret

a salut, l’hem feta universal i accessible; dret a educació, per

tant, invertint en allò que és fonamental per als ciutadans; drets

socials, una renda bàsica pensant amb els que estan pitjor; drets

laborals i, per tant, perseguir aquells empresaris que no

acompleixen la llei i, per tant, una campanya contra la

precarietat laboral; drets als petits i mitjans comerciants, fent

una moratòria per a les grans superfícies. Fer complir l’Estatut

d’Autonomia als que governen a Madrid, que són els seus, Sra.

Prohens, i que compleixin el finançament autonòmic que ens

mereixem i el règim especial.

I quant al que em planteja de territori. El Govern ha

demanat un ple extraordinari per a la Llei d’impacte ambiental,

no sé de què em parla vostè. Això és el que vol el Govern, que

s’aprovi el més aviat possible.

I quant al Decret d’ordenació territorial, què vàrem fer?

Eliminar totes les excepcionalitats que sempre han lligat al

Partit Popular amb grans processos d’especulació urbanística

a les nostres illes. N’hi ha prou a veure el què passa avui a

l’Audiència, Sra. Prohens, que anirà per sempre més

acompanyada a la història del seu partit en aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Li posaré alguns exemples a veure

si és capaç de refrescar-li la memòria. El Tribunal Superior de

Justícia ha suspès la resolució del director general de l’ib-salut,

de dia 22 de desembre del 2015, que convocava concurs

oposició per cobrir 50 places de tècnic de laboratori, per no

ajustar-se a la normativa de l’EBEP i tampoc a altres normes en

matèria d’ocupació pública.

També s’ha demanat la suspensió de tres places de

farmacèutic, per no ajustar-se a la normativa. Què en pensa Sra.

Armengol?

I quant a territori, ja passa el que li vàrem advertir: cinc

sentències, de dia 18 de maig del 2016, relatives a Rocallisa

d’Eivissa, que li demanen gairebé 14 milions d’euros per

desclassificar a l’any 2008 terrenys urbanitzables, que, amb la

llei del Partit Popular s’havien solucionat totes aquestes

indemnitzacions, però que amb els seus decretazos urbanístics,

tornen a l’escenari anterior.

Ja comença el rosari d’indemnitzacions per la seva mala

gestió, 14 milions d’euros de moment, això sí, com sempre ho

ha hauran de pagar les butxaques dels ciutadans, per la

“xapussa” d’estar dos anys en suspensió unes normes

territorials.

Enhorabona, Sra. Presidenta! Els seus embulls i la seva

manca de decisió ja no només afecten la seva ja empobrida

imatge, sinó que afecten ara ja les butxaques dels ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesc Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Prohens. Supòs que no li

he de recordar el TIL, les llarguíssimes qüestions de

constitucionalitat que va haver de posar el Govern Rajoy contra

el Govern Bauzá, o ja no per parlar del que ens ha costat el

Palma Arena, el metro, les autopistes d’Eivissa i tot el seu

rosari de condemnes penals, Sra. Prohens.

Per tant, jo parlaré del que és seriós que és garantir la

seguretat del dia a dia dels ciutadans. Li he parlat abans de la

garantia de la seguretat en drets, que és fonamental per a una

ciutadania com la nostra, i ara li parlaré també de seguretat en

termes econòmics. Aquest Govern, que jo tenc l’honor de

presidir, es troba a un moment on es treballa per impulsar el

creixement econòmic i transformar-lo en benestar social per a

tots i per a totes. I en aquesta comunitat autònoma a l’any 2016

havíem previst créixer a un ritme d’un 3,5%. Un 3,5% que li

vull anunciar, Sra. Prohens, que demà haurem de canviar a

l’alça la previsió del Govern i l’augmentarem a un 4%, ja que

tenim el creixement del primer trimestre del 2016, i va més alt.

I no em digui vostè que és la inèrcia de les seves polítiques,

perquè, com molt bé m’explica el meu company i amic, el Sr.

Andreu Alcover, la inèrcia fa que quan vas a una velocitat amb

un cotxe, si no acceleres, s’atura. Bé, idò no s’atura, gràcies a

aquest Govern i que ha pitjat bé l’accelerador, el creixement

està creixent i està redundant en més benestar social per a tots

els ciutadans i ciutadanes, que és l’objectiu d’aquest govern. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 42 / 14 de juny de 2016 2455

 

II. InterpelAlació RGE núm. 6258/16, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència de

promoció turística.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

InterpelAlació RGE núm. 6258/16, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a transferència de promoció

turística.

Té la paraula el Sr. Santiago Tadeo del Grup Parlamentari

Popular.

EL SR. TADEO I FLORIT:

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

Sr. Conseller, crec que una vegada més debatem aquí, dic una

vegada més perquè crec que és un tema històric, el tema de la

transferència de la promoció turística als consells insulars. Un

tema crec que important que duem, perquè el mandat anterior

es va arribar a dur a terme, però sense un acord unànime, i açò

crec que era una cosa que totes les formacions polítiques van

dir que s’havia de rectificar per arribar a aquest acord unànime,

i que tots els consells la poguessin acceptar, i no tan sols

acceptar sinó assumir. En aquests moments només està

assumida pel Consell Insular d’Eivissa; per tant alguna cosa va

fallar en el passat, en mandats anteriors i també en el mandat

2011-2015.

Allò cert és que l’acord de governabilitat del tercer pacte a

un punt determinat menciona el desenvolupament de les

competències estatutàries que hi ha pendents i que vénen

marcades per l’Estatut, i per altra banda fa també una menció

específica al traspàs de la promoció turística als consells i

revisió del traspàs recent al Consell d’Eivissa. Parlant

concretament de Menorca, que supòs que potser els altres

consells insulars també ho duen, les línies programàtiques del

Consell Insular de Menorca també parlar de la reivindicació de

la transferència immediata i ben dotada. A partir d’aquí a una

conferència de presidents -crec que vostè hi devia assistir- la

presidenta va anunciar que açò seria una realitat dia 1 de gener

de 2017. La primera pregunta és de quin punt de partida parteix

en aquests moments el Govern per tal que sigui una realitat

aquesta transferència: un document existent aprovat no per

unanimitat, o hi ha unes negociacions noves en aquest sentit?

I ho dic perquè hem de pensar que Menorca i Eivissa van votar

en contra, perquè consideram que no estava ben dotada o

perquè no venia estipulada en el seu articulat com havia de

venir; Mallorca hi va votar a favor però no l’assumeix, i Eivissa

hi vota a favor i l’assumeix. 

A partir d’aquí he de dir que sabem que és un tema

complicat, crec que la legislatura anterior es van tractar dos

temes molt complicats d’arribar a un acord amb unanimitat per

part de tots els consells, que era la Llei de finançació de

consells insulars, avui poc discutida, lògicament millorable; i

l’altre era la transferència, el traspàs de la promoció turística.

A partir d’aquí crec que està clar que entrar una altra vegada

dins una negociació ha de ser... o que doni el fruit que hi hagi

una unanimitat i que a més pugui ser assumida per tots els

consells insulars, perquè si no tenim allò que hi ha

competències que són aprovades potser per unanimitat i

després no s’assumeixen, i açò distorsiona, podríem dir, la

vinculació que té el Govern amb els distints consells insulars

amb les competències que marca l’Estatut que s’han de

transferir.

Sigui com sigui, el que es va dur a terme dins el mandat

anterior era un punt de partida de 5,3 milions dins el 2015, a

incrementar a 8,3 milions el 2016, i passar el 2017 a 11,3

milions d’euros. A partir d’aquí i quan ja s’ha tractat a

Conferència de Presidències, la primera pregunta és què posa

en aquests moments el Govern damunt la taula, perquè

entenem, i el punt de partida són les paraules de la presidenta

del Govern, que va dir que ja s’estava negociant o que es

negociaria una altra vegada, es renegociaria aquesta

competència. Pensa tenir en compte també l’actual llei de

finançament de consells insulars els paràmetres que té aquesta

llei per fer el traspàs de la competència de promoció turística?

Tots els consells -també és una pregunta que li volíem fer-

tots els consells li han demanat, li han reclamat aquest traspàs

de la competència? Dic traspàs però clarament ens referim a

una renegociació d’aquest traspàs, perquè tampoc no podem

pensar en el que va dir la presidenta del Govern, que va dir que

revisarien a l’alça l’aportació que va fer aquest traspàs al

Consell d’Eivissa, perquè a la fi hi ha una sèrie de fórmules

dins aquest... el traspàs, i té a veure amb tots els consells; per

tant qualsevol cosa que es toqui influirà i tindrà molt a veure i

tindrà repercussió, millor dit, en l’aportació no tan sols al

Consell d’Eivissa sinó també als altres.

A partir d’aquí hem de pensar que, ho torn reiterar, és un

tema crec que històric. El 2007-2011 hi havia una... crec que ja

pràcticament totes les formacions polítiques ho devien dur als

programes electorals, però també després el 2011, i en el

mandat del segon pacte de progrés 2007-2011 hi va haver un

clar incompliment de no fer aquest traspàs. Per tant crec que la

voluntat..., amb açò el que li vull dir, i amb to constructiu, és

que la voluntat crec que hi era, últimament en els darrers,

podem dir en els dos darrers mandats, el que passa és que de

moment no està fet com toca. A l’inici del mandat anterior és

cert que el mateix conseller de Turisme en el seu moment va dir

que no era el moment per una situació econòmica, aquí hi va

haver crítiques, jo record les de Menorca per part del Sr. Nel

Martí, que avui és diputat, crítiques que poden ser normals, no

faig una crítica que fes una crítica, lògicament; o l’actual

presidenta del Consell Insular de Menorca; el que passa és que

ha passat un any i no sabem com està la situació en aquests

moments i per açò li feim aquesta interpelAlació.

I a partir d’aquí, atès que la competència de promoció

turística és pròpia dels consells insulars, no hi ha necessitat de

determinar el seu àmbit, sinó saber què repartim i com ho

repartim als consells insulars. Per tant, i com li deia abans,

tenim ja determinats els recursos econòmics a transferir?, tenim

ja determinades les variables objectives que vol utilitzar el

Govern amb aquest nou repartiment? Es tindran en compte

variables específiques -que jo crec que és favorable, és bo- per

a cada un dels consells, específiques i diferenciadores i úniques

de cada una de les illes? Sé que açò és mal de fer, perquè

distorsiona qualsevol càlcul que es pugui fer, però crec que és

important. Dins les variables objectives inclouran alguna dada
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referent a les places que puguin aflorar gràcies a fer aflorar les

places de regulació de lloguer turístic? S’establirà algun

coeficient per tal de corregir les variables i adaptar-les a les

situacions reals?, crec que açò també és important, perquè si no

feim transferències als consells, i una tan important com

aquesta, que després queden perpetuades i no tenen cap sistema

de regulació, amb la qual cosa crec que sí que és important. 

I a partir d’aquí, crec que era el mes de febrer, com he dit

abans, que la presidenta del Govern va anunciar que seria una

realitat, entenem que el Govern està fent feina amb els consells

insulars. Hi ha un calendari de les reunions previstes de les

seccions insulars de la Comissió Mixta de transferències cap als

consells?, hi ha un calendari ja establert?, igual que també

referent a les ponències d’aquesta mateixa comissió mixta. O

tenen també -crec que també és important i que ho poguéssim

veure tots, perquè crec que aquí el que s’ha d’intentar és que

surti per unanimitat dels consells insulars, amb la majoria

també que hi ha dins els mateixos consells, sigui govern o sigui

oposició- tenen la redacció d’una proposta de text articulat de

les funcions i els serveis inherents a les competències?; crec

que açò també és un punt important, perquè no és tan sols

econòmic sinó també com i què traspassam en aquest sentit.

També es parlava, o he llegit en qualque moment, que fins ara

hi havia una quota fixa; ara es parla d’una quota entenc que

també fixa per la marca pròpia de cada una de les illes. Volem

saber també a veure si a part d’una quota variable hi haurà

també una quota fixa, i com l’establiran i què significarà per a

cada un dels consells insulars. 

A partir d’aquí també crec que és un tema important, i per

evitar duplicitats, és el tema de com queda l’ATB, l’Agència

Turística de les Illes Balears, un cop la transferència als

consells insulars estigui feta, perquè al final moltes vegades el

que succeeix quan es fan traspassos de competències de l’Estat

a les comunitats autònomes, en aquest cas de les comunitats

autònomes als consells insulars, moltes vegades el que es fa és

duplicar, i açò el que fa és no fer una gestió acurada i com toca

dels recursos dels ciutadans. 

Per tant crec que és el moment; som a mitjan any, duen un

any, pràcticament un any, de legislatura, el compromís entenc

que ha de quedar assolit pràcticament dins el mes d’octubre o

novembre perquè sigui una realitat a partir de dia 1 de gener de

2017. Aquestes preguntes que li he formulat crec que són

importants per començar a veure com es desenvolupa aquesta

renegociació, per dir-ho d’alguna manera, de la transferència de

promoció turística.

Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Té la paraula el representant del

Govern, el Sr. Gabriel Barceló, per un temps de deu minuts.

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):

Gràcies. Sr. Tadeo, efectivament, com vostè recollia, a una

conferència de presidents de dia 25 de febrer de 2016 es va fer

una anàlisi de l’estat del traspàs de les competències als

consells insulars, entre altres temes, i una de les qüestions es

varen acordar textualment va ser, en matèria de transferència de

turisme, cercar una solució conjunta i a més revisar la dotació

del Consell d’Eivissa. No es va acordar estrictament la

promoció dia 1 de gener de 2017, almanco en els acords de la

Conferència de Presidents; sí que és voluntat del Govern que

efectivament dins el 2017, a principis de 2017, fos una realitat

aquesta transferència de la competència de la promoció

turística.

Convé abans fer una anàlisi d’on partim, d’on som. En

primer lloc s’ha de dir que el pressupost de l’Agència de

Turisme de les Illes Balears dedicat a inversió ha anat sofrint

una gran minva des de l’any 2011; des de l’any 2011 hem

passat d’una quantitat de 8 milions..., perdó, d’inversions,

21.780.000 als actuals 7.321.000. Cada any, any rere any, han

anat baixant, estam parlant per tant d’una baixada que

correspon a la legislatura passada, sobretot, i dins aquesta

baixada de les inversions globals també l’àrea de promoció ha

anat baixant i s’ha passat -estrictament pressupost de promoció-

dels 8,5 milions que s’hi destinaven el 2011 als 2.386.000

actuals, també, com dic, amb una baixada molt important

sobretot la passada legislatura.

És evident que davant aquesta situació, des de l’Agència de

Turisme de les Illes Balears el que s’ha fet és cercar noves

fórmules de presentar la nostra destinació, noves estratègies,

noves accions, en un món on la tecnologia i la informació ens

aporten nous instruments i noves visions. El que és segur és que

si comparam la situació del que es destina a promoció a les

Illes Balears amb altres agències de promoció d’arreu de l’Estat

realment la comparativa ens fa estar pràcticament a la cua; el

pressupost, per tant, és molt inferior al que es destina a altres

destinacions de l’Estat, i com deia se cerquen des de la nostra

agència fórmules de generació d’ingressos via comercialització

o aportació d’agents privats que augmentin la capacitat i la

competitivitat, cosa que ja s’ha tractat en reunions conjuntes

amb els consells insulars. Perquè vegin aquest comparatiu, els

7.321.000 euros que destina les Illes Balears estan molt lluny

dels 18.800.000 de Catalunya, dels 18.900.000 de País

Valencià, dels 28.700.000 de Galícia, o dels 21.519.000

d’Andalusia. Estaríem, en tot cas, per damunt d’Euskadi, amb

6.484.000, Euskadi que per altra banda, com tots sabem, té un

model econòmic basat en la indústria i el turisme, per tant, és

simplement complementari. Per tant el pressupost stricto sensu

que destina l’ATB a promoció turística avui per avui és de

2.386.000; en tot cas s’hi haurien d’afegir els doblers que van

a Eivissa via secció 32. Si tenim una visió més ampla del que

és la promoció i incloem partides d’altres àrees que podríem

considerar necessàries per dur a terme la promoció des dels

consells insulars el resultat seria de 3.466.420 euros, i a això

s’hauria d’afegir el capítol 1, 16 persones en total que

l’Agència de Turisme de les Illes Balears destina a promoció.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 42 / 14 de juny de 2016 2457

 

Com bé ha dit vostè, el traspàs ja s’ha fet a Eivissa. Per al

2015 era 1.128.000 euros que han d’anar incrementant-se fins

als 2.406.000 prevists el 2017. El 2015 efectivament, d’acord

amb el decret, s’hagués passat de 5.300.000 als 11.300.000 de

2017 que vostè ha esmentat. Evidentment aquesta xifra

d’11.300.000 contrasta en gran manera amb el pressupost real

que l’Agència de Turisme de les Illes Balears té i que, insistesc,

no és que sigui el pressupost que ha fet aquest govern, ho és,

però en línia amb les grans baixades que hi ha hagut durant la

passada legislatura.

Per tant, davant això, actualment el Govern de les Illes

Balears i concretament des de l’àrea de turisme, des de la

Conselleria de Turisme, el que feim és fer una política de

treballar conjuntament amb els consells insulars tota l’àrea de

promoció turística. Els consells insulars de fet ja fa anys que

dediquen recursos a fer promoció turística amb independència

del traspàs, part amb recursos propis, part amb recursos que via

conveni han vengut de l’Agència de Turisme que, per cert, per

al 2016 aquests convenis s’han incrementat de manera

important, i a més fins i tot els consells s’han dotat

d’instruments jurídics propis a través de fundacions, de

patronats, i d’una certa estructura per tal d’exercir aquesta

responsabilitat sobre la promoció turística, encara que

formalment es trobàs sota l’àmbit del Govern. Aquest fet, per

tant, ha aportat als consells experiència, una avaluació de les

pròpies possibilitats jurídiques i administratives, anàlisi de les

entitats de gestió de què cadascú disposa, i per tant,

paralAlelament a aquest traspàs que s’ha de dur a terme, hem

d’analitzar aquestes eines i recursos per determinar quina és la

millor fórmula de traspàs i quin és el paper de servei que pot

oferir l’Agència de Turisme. Vostè m’ho demanava,

precisament una de les preguntes era com queda l’Agència de

Turisme. Bé, jo li diré que l’Agència de Turisme de Balears té

l’àrea de promoció, efectivament, però llavors hi ha l’àrea

d’imatge, l’àrea d’estadística, l’àrea de producte, l’àrea de

qualitat, l’àrea de projectes europeus, l’àrea de comunicació i

l’àrea de territori, com vostè sap; per tant promoció turística

només és una part, i ni tan sols la més gran, de l’Agència de

Turisme de les Illes Balears, a part que els mateixos consells

insulars actualment també reclamen un paper de coordinació

que l’Estatut d’Autonomia també preveu dins aquesta àrea de

promoció turística.

Per tant en la importància d’aquest traspàs ningú no hi posa

dubtes, la promoció és un pilar clau de la gestió turística, i això

a més forma part del desenvolupament econòmic de les Illes

Balears, aquest sí responsabilitat exclusiva del Govern. Per

això des de l’ATB, fruit de les reunions periòdiques que es

duen a terme en els consells insulars -vull remarcar-ho-,

contínuament estam fent reunions de treball amb els consells

insulars per ser especialment curosos perquè el traspàs no

suposi una minva de la nostra competitivitat i sobretot cap

paralització de les accions promocionals; per tant s’està

treballant precisament en el que seria la transició, perquè hi ha

tota una sèrie de qüestions que s’han de planificar enguany,

enguany es planifiquen les fires de l’any que ve; per tant en el

millor dels casos, que la promoció turística ja fos dels consells

insulars a partir de l’any que ve, hi ha d’haver una planificació

feta aquest any, i precisament és això el que treballam des del

Govern, insistesc, conjuntament amb els consells insulars.

Per tant a dia d’avui ja podem dir que estan consensuats

entre l’Agència de Turisme de les Illes Balears i els consells

elements cabdals com són les marques de destí que hem de

promocionar a les fires, que l’ATB no intervendrà sobre cap

d’aquestes marques sense consens de cada consell; s’han

consensuat també els elements que volem destacar de cada una

d’aquestes marques i els elements comuns, els tipus de mercat

que són més interessants per a cada una de les marques; s’ha

consensuat també la presència a les fires de 2017, concretament

quines han de ser contractades per l’Agència de Turisme de les

Illes Balears; s’ha consensuat el model d’estand que, com sap

vostè, era també una problemàtica molt greu la passada

legislatura, idò està consensuat amb els consells insulars; el

tipus de concurs de fires, el timing, les accions promocionals en

temporada mitjana i baixa; els estudis estadístics que s’han

d’impulsar per l’ATB i que s’han de fer per illes, que també

està consensuat amb els consells, i els estudis que podran ser

utilitzats durant el 2016.

Per tant tot això demostra que actualment hi ha una feina de

colAlaboració i de coordinació continuada. Hem passat del

model d’arrogància o de paternalisme cap als consells insulars

a un model de reconeixement mutu del paper que cada un ha de

jugar i del paper que han de jugar... havien d’haver jugat i han

de jugar en el futur, amb aquest paper preponderant dels

consells insulars en referència a cada una de les Illes perquè

són el territori que ells coneixen, els consells, i el seu àmbit de

responsabilitat. Per tant a partir d’aquí, com dic, l’ATB ha de

fer un paper de coordinació, ha de fer un paper de servei als

consells insulars, d’aprofitar el coneixement que l’ATB té, i de

no crear, efectivament, com vostè deia, duplicitats entre l’ATB

i els consells i entre els mateixos consells insulars entre si,

perquè els recursos són escassos, els hem d’aprofitar al màxim

possible, i així guanyar en eficiència i en estalvi de costos.

A partir d’aquí, per tant, la realitat ens obliga a ser

imaginatius, a realitzar un plus de feina per tal que aquest

model que dissenyam sigui, com dic, un model d’èxit, un

exemple fins i tot a nivell internacional, d’un mateix territori on

hi ha distintes marques, les distintes illes i, per tant, diferents

nivells de responsabilitat.

Per tant, el traspàs de la promoció no serà un traspàs a l’ús

com els que hem viscut per exemple en carreteres, en comerç

o en agricultura, sinó que creiem que ens obliga a una

coordinació suplementària que ja, com he dit abans, treballam.

En aquest sentit, consells i ATB fem feina ja, però sobretot

volem arribar a aquest sistema de gestió, de relació, que estigui

carregada de sentit comú, de lògica, d’eficiència, amb una visió

compartida perquè es respecti cada una de les marques i cada

un dels consells sigui responsable i això ens faci més

competitius, a partir de les sinèrgies que aquesta visió comuna

ens poden dur a terme.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Rèplica de l’autor de la

interpelAlació, el Sr. Tadeo per un temps de cinc minuts.
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EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

No sé si va ser aquell dia en aquella reunió amb els presidents

dels consells, a la Conferència de Presidents, però jo havia tirat

d’hemeroteca, és més, m’ho vaig guardar quan vaig veure les

notícies i venien a dir: “La presidenta del Govern, Francina

Armengol, ha presidido este jueves la Conferencia de

Presidentes, de la cual forman parte también los presidentes

de los cuatro consells insulares. El principal acuerdo al que se

ha llegado en la reunión es el referente al calendario de

transferencias de competencias a los consells insulares. Según

el calendario acordado, -és a dir, que es va acordar i tot, açò

ens deia el mitjà, no sé quin mitjà era, però li podria mostrar-,

los Consells Insulares de Mallorca, Menorca y Formentera

dispondrán de las competencias de promoción turística el 1 de

enero del 2017."

Sr. Vicepresident, Sr. Conseller de Turisme, açò ho va dir

la presidenta del Govern. No sé si hi ha descoordinació amb el

Govern, que es fa una Conferència de Presidents, es diu una

cosa i després vostè ni tan sols té coneixement del que s’ha dit

i el compromís que pren la presidenta del Govern de les Illes

Balears amb els consells insulars. La qual cosa, sincerament,

m’estranya i em preocupa. Jo venia aquí a fer una interpelAlació

pensant que tancaríem dates, perquè aquesta renegociació

d’aquesta transferència de promoció turística fos una realitat.

Però és que encara em preocupa més, com li he dit a la primera

intervenció, que ja no tan sols és la presidenta del Govern

balear qui ho diu, és que també ha estat vostè que es veurà, es

renegociarà a l’alça la transferència al Consell d’Eivissa. Però

és que quan toqui una sola variable de l’acord al qual es va

arribar, es veuran afectats els altres consells. A mi em sembla

molt bé que es pugui incrementar Eivissa, però també Menorca,

Mallorca i Formentera. Crec que açò hauria de ser l’acord.

Clar, vostè ve aquí i diu: no, no, és que partim d’una

situació molt complicada. Sí, sí, però és que amb una situació

més complicada encara i que hi havia hagut una davallada

important el 2011, que ni tan sols hi havia pressuposts i vostès

el mes d’agost quan van començar i essent a l’oposició, després

de no fer pressuposts, reclamaven que hi havia d’haver

pressuposts, exigien que es fes la transferència de promoció

turística. I vostè ara, amb una situació molt més bona, diu que

no, primer, que no se’n recorda de les paraules que el febrer a

la Conferència de Presidents va dir la presidenta, la qual cosa

ens preocupa i molt, i ara, a més, ens diu que sembla ser que el

que m’ha dit és que la data aquesta de dia 1 de gener del 2017,

doncs no, que no en sabem res. Jo li dic que el que ha de fer és

comentar-ho a la presidenta del Govern, a veure què va dir en

aquella Conferència de Presidents, i també mirar l’hemeroteca

d’aquell dia de la Conferència de Presidents, crec que feta a

Formentera, o a Eivissa.

Per tant, les dificultats hi són, sí, però el que no podem fer

és que vostès, en el segon pacte de progrés van tenir dificultats,

la Sra. Barceló, en aquell moment, que era la consellera de

Turisme i Treball, va assumir i va dir que faria el traspàs; no el

va fer, es va retardar, va dir que ben igual el faria i quan van

arribar les eleccions del mes de maig del 2011, doncs van anar

a les eleccions sense fer el traspàs. Per tant, jo crec que si el

compromís que va prendre la presidenta, torn reiterar, en

premsa, ho podrà trobar crec que el 26 de febrer del 2016, no

fa gaire mesos, que les competències fossin transferides a tots

els consells insulars. La qual no passa per transferir-les, passa

per renegociar aquesta competència i que hi hagi un acord dels

Consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,

conjuntament i lògicament amb el Govern.

Vostè tot açò ho emmarca en què, com que no podem, que

ha semblat que ha dit, o no sabem quan serà, idò el que fem és

una coordinació i diu que abans hi havia una arrogància. Jo li

he de dir que jo era president del Consell Insular de Menorca

i vam tenir la sort que, en una situació molt complicada, es van

afrontar dos temes com he dit abans summament importants: la

nova Llei de finançament de consells insulars i la transferència

de promoció turística, encara que no arribés a un acord, perquè

després cada un té la responsabilitat allà on governa de dir el

que troba bo, des del seu càrrec, o no troba bo i acceptar-ho o

no acceptar-ho. Però la responsabilitat que vostès tenen i amb

el compromís que va prendre en aquesta Conferència de

Presidents la presidenta d’aquest Govern, cregui’m que és tirar

endavant la transferència d’aquesta promoció.

I es pot fer com també es va fer amb la Llei de finançament

de consells insulars, que hi ha pocs recursos o no hi ha els

recursos que tots voldríem, ja ho sabem. Què va establir la Llei

de finançament de consells insulars? Que en el futur, en haver-

hi majors ingressos, aquests repercutissin en els consells

insulars. Però crec que la situació és adequada per poder-ho fer

i crec que, a més, és totalment necessària. Les quatre illes es

troben davall un paraigües turístic, o de promoció turística, de

l’ATB i de la marca Illes Balears, totalment d’acord, però no és

menys cert que cada una de les illes té un turisme diferenciat,

tant Menorca, Mallorca, com Eivissa, com Formentera, i per

açò necessiten fer d’una manera directa, encara que vostè digui

que ho fan d’una manera coordinada, i no fan res que no sàpiga

el consell insular, però crec que s’hauria de fer d’una manera

directa, entre altres coses, perquè és el que marca l’Estatut

d’Autonomia. En aquell moment, en el 2011, quan nosaltres

vam dir que per temes econòmics encara no es podia fer, el

setembre el PSM-MÉS per Menorca, o avui MÉS per Menorca,

ens va acusar d’un incompliment premeditat de la legalitat. Per

tant, no ho facin vostès ara en aquests moments.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Contrarèplica del Govern, el Sr.

Barceló, per un temps de cinc minuts.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Gràcies. Crec que no m’ha escoltat, crec que li he dit ben

clar que la voluntat del Govern és que el traspàs de les

competències sigui una realitat el 2017 i que, efectivament, a

principis del 2017 això estigui en marxa. Però vostè sap de les

dificultats que té, perquè li vull recordar un poquet quin és el

calendari del traspàs de competències de la passada legislatura.
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Com bé diu, efectivament, el Consell de Govern no l’inicia

fins el 9 d’agost de 2013, han passat dos anys de legislatura per

iniciar-ho. Aquesta és la primera diferència, nosaltres ja ho hem

iniciat ara, dos anys de legislatura, 9 d’agost de 2013. El debat

a la comissió mixta entre el Govern i els consells insulars no es

produeix fins dia 4 de desembre de 2013, ja ha passat mig any

mes. El ple de la comissió mixta acorda el traspàs dia 21 de

maig de 2015 i el decret, que al final només és de traspàs de la

competència en el cas d’Eivissa, el 22 de maig de 2015. Per

tant, com veu, una negociació que quasi va du 2 anys.

Jo entenc que ara vostè vulgui que en mig any facem el que

vostès varen fer en dos anys, jo ho entenc, però com que les

qüestions d’administració van com van, jo em cur en salut i dic,

la voluntat del Govern és una i el que sortirà ja veurem què

serà. Ho ha d’entendre, perquè vostès varen tardar dos anys. Ja

no li descompt els dos anys inicials que no varen fer res,

aquests dos no les tenim en compte. Dos anys.

A més li vull recordar que en tota la passada legislatura, a

més d’aquesta transferència a Eivissa, només es va transferir El

Llatzaret de Maó al Consell de Menorca. Això va ser tot en

quatre anys, aquestes dues qüestions.

I com vostè bé ha dit, hi hauria d’haver unanimitat, perquè

efectivament és una distorsió que en aquests moments l’illa

d’Eivissa tengui la promoció turística i la resta no, és un

problema. En això li don la raó i em demanava, tots els consells

ho volen? Sí, efectivament, tots els consells han manifestat que

volen aquesta transferència de competències. 

També li he dit i torn reiterar que estam fent feina

conjuntament i que mentrestant no es fa, hi ha una coordinació

absoluta i que a partir d’aquí treballarem perquè sigui una

realitat el més aviat possible, amb les dificultats econòmiques

que suposa, efectivament, en aquests moments transferir una

competència amb un decret, que ens marca unes quantitats que

jo ja li he dit que no estan en el pressupost de l’Agència de

Turisme de les Illes Balears, la qual cosa implica, per tant, un

increment molt important del que des de les Illes Balears en el

conjunt de les administracions destinaríem a promoció turística,

que aquest és un altre debat, també, si s’ha de destinar o no

aquesta quantitat, però evidentment és el que marca en aquests

moments.

Per tant li torn a insistir: s’ha acordat cercar una solució

conjunta, s’ha acordat que dins el 2017 sigui una realitat, per

això treballam; ara, també, evidentment, li record quines són les

dificultats que pot tenir una transferència de competències

d’aquest tipus.

Quin és l’ideal? L’ideal lògicament serà que aquesta

transferència es faci, es faci a tots els consells insulars, i llavors

la coordinació de l’Agència de Turisme de les Illes Balears hi

sigui, perquè els consells la demanen i perquè crec que seria

bona, i, a part, l’Agència de Turisme de les Illes Balears

continuarà fent tota una sèrie de serveis -estadístics, de

producte, de territori, etc., etc.- que tenen també molta

importància per als mateixos consells insulars, per a cada una

de les marques, i evidentment crec que tots volem, per tant, que

la promoció sigui diferenciada a cada marca, diferenciada de

cada illa, però a la vegada també que hi hagi una coordinació.

Com li he dit abans els recursos que tenim són escassos, han

d’anar per tant coordinats de tal manera que no perdem cap ni

un d’aquests recursos que tenim.

A partir d’aquí tot el que vostè demanava quant a la

concreció de les variables, del text articulat, de com i què es

traspassa, ja s’hi està treballant, i en els pròxims mesos

lògicament avançarem. Si fos possible recollir-ho en el

pressupost de 2017 i hi hagués un acord la voluntat del Govern

lògicament és que el 2017 ja fos una realitat, però com li he dit

abans, també, estam en un moment de transició, tota la

planificació pràcticament de 2017 s’ha de fer ara, i per tant

l’efectivitat d’aquesta promoció turística passa per un acord

entre els consells insulars i el Govern en tot el que sigui

promoció de 2017, i en tot cas realment, fins i tot passant la

transferència el 2017, realment les polítiques de promoció

turística les durien els consells insulars dins el 2018, insistesc,

perquè la planificació del 2017, com vostè sap, es fa d’un any

per l’altre i en aquests moments ja tenim previst a quines fires

anam el 2017, amb quins estands hi anirem, què ens hi

gastarem, i això o ho planifiques ara o ja no hi seríem a temps,

i això supòs que tothom ho entén.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. 

III.1) Moció RGE núm. 10001/16, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a compliment pressupostari

del Govern de les Illes Balears, derivada del debat de la

InterpelAlació RGE núm. 6257/16.

El tercer punt de l’ordre del dia correspon al debat de les

mocions, i en primer lloc debatrem la moció RGE núm.

10001/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa

a compliment pressupostari del Govern de les Illes Balears,

derivada del debat de la InterpelAlació RGE 6257/16.

Intervenció pel Grup Parlamentari Popular del Sr. Camps,

per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

fa tot just dues setmanes dèiem en aquesta mateixa tribuna que

Balears és una de les comunitats autònomes on més impostos

es paguen. De fet la pressió fiscal que sofreix el pobre ciutadà

de Balears està en aquests moments en màxims històrics, i per

si açò fos poc tenim l’amenaça que aquesta tributació es pugui

tornar a incrementar si les forces d’esquerres a nivell nacional

poden aconseguir formar govern. 

Des del nostre punt de vista ara, quan l’activitat econòmica

genera més ingressos per recaptació d’impostos -hem de

recordar que l’any 2015 es van recaptar 109 milions d’euros

més del pressupostat i que el 2016 la previsió és que hi hagi,

entre impostos propis i via de finançament autonòmic, més de

260 milions d’euros més del pressupostat-, quan efectivament

hi ha un creixement econòmic ben notable, ara precisament era

el moment, des del nostre punt de vista, de davallar els

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2016010001
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606257
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impostos, era el moment de retornar als nostres ciutadans part

de l’esforç fet durant aquests anys de crisi econòmica. Creguin-

me, no podem posar en risc el creixement econòmic imposant

un model tributari lesiu, que castiga l’estalvi i castiga el

consum. Certament nosaltres consideram que aquest no és el

camí correcte.

És per açò que proposam avui, de cara als pressupostos de

2017, que el Govern presenti una nova reforma fiscal que

millori la progressivitat dels impostos disminuint els tipus

impositius precisament a aquells que tenen rendes més baixes.

Perquè la progressivitat no només s’aconsegueix apujant els

impostos als més rics, sinó també disminuint la pressió fiscal

als més pobres, i aquesta és la proposta que feim. Facem, idò,

una fiscalitat més justa, alleugerim la pressió tributària a

aquells que manco tenen, a aquells que han patit els estralls de

la crisi; facem, per tant, més planera la sortida de la crisi a

aquells que més problemes tenen.

També vaig insistir durant la interpelAlació de fa dues

setmanes que el Govern, en el que du de legislatura, exactament

un any, ha estat incapaç de presentar ni una sola proposta

econòmica, ni una sola mesura econòmica. En aquesta qüestió

el Govern crec -des del nostre punt de vista, certament- que viu

de la inèrcia econòmica heretada de l’excelAlent gestió

desenvolupada durant l’anterior legislatura, una gestió

econòmica que va capgirar una situació de fallida tècnica; vam

passar de ser una comunitat en recessió a una comunitat amb el

major creixement d’Espanya i de pràcticament tot Europa;

d’una comunitat que generava 60 aturats nous cada dia a una

altra que genera 70 nous afiliats a la Seguretat Social cada dia;

d’una comunitat on la recaptació d’impostos estava en caiguda

lliure a una altra comunitat on cada any s’incrementa aquesta

recaptació. L’AIReF diu que enguany Balears acabarà amb un

creixement econòmic del 4%, una xifra de la qual tots hauríem

d’estar contents, perquè tots ho sabem: si hi ha creixement

econòmic es creen llocs de feina, si hi ha creixement econòmic

hi ha major recaptació d’impostos, i si hi ha creixement

econòmic es genera riquesa que després es pot repartir, perquè

si no cream riquesa no podem repartir res. Per tant si avui

podem repartir alguna cosa és perquè tenim creixement

econòmic i es genera riquesa.

És per açò que ens preocupa molt que en un any ni el

Govern ni els partits que li donen suport encara no hagin

presentat ni una sola mesura econòmica. Ens preocupa que

s’hagin derogat o suspès les lleis que més han contribuït a

l’actual creixement econòmic, com ara la Llei agrària, la Llei

turística o la Llei del sòl, i ens preocupa també que el Govern

hagi assumit com a pròpia la teoria del decreixement i parli de

limitar el nombre de turistes, parli del fet que no venguin més

creuers, i hagi començat de forma sibilAlina una campanya de

desprestigi contra el sector turístic i contra el sector hoteler.

Aquí mateix, en aquesta tribuna, s’han dit coses molt greus

contra el nostre principal sector econòmic; s’ha titllat els

nostres empresaris d’explotadors, de defraudadors, d’evasors

de capitals, etc., etc., i açò és una autèntica bogeria sectària,

açò no condueix a res. Aquests missatges generen odi i generen

tensió social. Demonitzar la nostra principal font de riquesa és

des del nostre punt de vista un profund error, i la teoria del

decreixement que s’ha instalAlant en la gestió del Govern és

també un autèntic disbarat. Aplicar aquest tipus de teoria

econòmica només pot generar misèria i ruïna, i al final aquest

tipus de política només té una traducció: repartir la fam.

Ja ho deia el catedràtic d’economia aplicada de la UIB, el

Sr. Antoni Riera, a una recent entrevista: “Aquest tipus de

polítiques són pròpies del segle passat”. No s’ha de prohibir

l’arribada de turistes, sinó que s’ha de gestionar aquesta

arribada de turistes, que és molt diferent. Allò fàcil és prohibir,

allò difícil és gestionar, i vostès, amb les seves polítiques, han

decidit anar a allò fàcil, a prohibir; han decidir que Balears es

retrotreguin trenta anys enrere. És per açò que també proposam

que el Parlament rebutgi la teoria del decreixement, i demanam

al Govern que d’aquí a final d’any presenti alguna proposta

econòmica en positiu, encara que només sigui una; facin aquest

esforç i presentin una proposta econòmica en positiu, amb

l’únic objectiu que sigui poder continuar mantenint i augmentar

el creixement econòmic que han rebut en herència.

Vull insistir també en una qüestió que resulta molt òbvia:

sense creixement econòmic no hi haurà riquesa per distribuir,

si no hi ha creixement econòmic no es crearan llocs de feina,

baixarà el consum, les empreses no tindran benefici i davallaran

els ingressos tributaris i, per tant, s’hauran de reduir els

recursos que es poden destinar a sanitat, a educació i a serveis

socials. Aquests silAlogismes, que cauen pel seu propi pes,

sembla que no estan tan clars entre els partits d’esquerres que

ara ens desgovernen. I per açò no podem fer més lamentar que

el Govern hagi decidit no fer res en qüestions econòmiques,

hagi decidit viure de la inèrcia, viure de les rendes heretades

just ara fa un any. I el que és pitjor, hagi aturat totes aquelles

mesures que van contribuir de forma decisiva a la reactivació

econòmica.

Ara creixem i creixem fort a un 4%. S’han trobat una

comunitat arrencada, ara sembla que tot va bé. Però senyors de

l’esquerra, si no donam corda al rellotge, aquest tard o prest

s’aturarà, si no prenem mesures per apuntalar el creixement,

aquest finalment s’esmorteirà. Senyors de l’esquerra, la política

de gestos ja s’ha acabat, ja s’han fet les fotos, han vingut amb

les camisetes del color que tocava per a cada ocasió, perfecte;

ja han penjat les banderes de la República, de l’arc de Sant

Martí, la bandera de Catalunya, han ballat la conga. Fantàstic!

Molt bé! Però amb açò no n’hi ha prou, no n’hi ha prou, ara

toca gestionar, els gestos no són el mateix que gestionar, ara

toca gestionar, ara toca posar els peus a terra, ara toca anar a

allò tangible, ara toca fer polítiques que donin menjar a la gent.

Senyors d’esquerres, reaccionin, reaccionin perquè els

temps se’ls acaba.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Per fixació de posicions pel

Grup Parlamentari Podem Illes Balears el Sr. Jarabo, per un

temps de deu minuts.
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EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Abans de començar la meva

intervenció, sí que voldria fer notar l’absència de la persona

que feia la traducció de signes durant les preguntes de control

al Govern, fa anys sí que hi havia traducció de llengua de

signes durant tots els plenaris i després es va reduir aquesta

tasca només a les preguntes parlamentàries. Simplement ara

mateix totes aquestes intervencions no es tradueixen i, per tant,

les persones sordes no tendran la possibilitat d’entendre el que

passa aquí.

Bé, quant a la moció del Partit Popular, en fi, se sol dir que

la Llei de pressuposts és la llei més important perquè defineix

les polítiques d’un govern. Aquesta és la cambra legislativa i

des d’aquí es poden condicionar les polítiques del Govern,

símptoma de salut democràtica. Però no menys important és el

compliment d’aquests pressuposts, entenem que qualsevol

canvi d’aquests és una falta i un incompliment de la llei i, per

tant, hauria d’estar justificat per situacions d’urgència. I des del

nostre grup parlamentari pensam que les polítiques de rescat

ciutadà són una urgència. No en canvi la facultat de medicina,

ja hem insistit sobre això.

Per cert, no sabem encara per què s’ha anulAlat la

compareixença que hi havia prevista a la Comissió d’Hisenda

sobre això.

Per aquesta raó, perquè pensam que els canvis han de ser

per al rescat ciutadà, hem instat el fet que qualsevol millora

dels números d’aquesta comunitat ha de veure’s reflectida en

l’augment del pressupost d’àrees infradotades i fonamentals en

una comunitat autònoma que vol trencar amb les polítiques

“austericides”, autoritàries, dictatorials que s’acarnissen amb

les majories socials, amb els treballadors i treballadores, amb

les classes mitjanes i amb els autònoms. No estam aquí per

donar esperança a la gent, sinó per complir les seves

expectatives. I nosaltres pensam que l’execució dels

pressuposts, les polítiques econòmiques i les polítiques socials

no es un cambio para que nada cambie, com deia la

presidenta. Sí hi ha un canvi, encara que lleu.

No obstant això, esperam que sigui un canvi profund en els

propers pressuposts. Hem estat comprensius amb el Govern

perquè entenem que la caixa està gairebé buida, però per

augmentar la recaptació hem d’aprofundir en la progressivitat

dels impostos i fer pagar més als que més tenen. Aquest

Govern, amb el nostre suport, ha augmentat la pressió fiscal a

un 3% de la població, sí als que més tenen, Sr. Camps, deixi de

mentir en aquest sentit. Però no és suficient fer que pagui més

qui més té, és necessari que la gent tengui doblers a la butxaca

i que pugui consumir. Per això, mesures com la renda social no

alleugereixen tan sols una situació d’emergència social, sinó

que, a més de ser una mesura de justícia social i de sentit comú,

serà una mesura eficient i aquesta eficiència es veurà

demostrada.

Aquests tipus d’inversió pública són les que han fet que els

Estats Units hagin sortit abans que Europa de la crisi, perquè

les polítiques d’Angela Merkel i de la Unió Europea no només

causen moltíssim patiment a molta gent, sinó que, a més, són

profundament ineficients. Només aprofundeixen encara més

l’escletxa entre rics i pobres i fan que les elits econòmics

guanyin més que mai, mentre uns altres, que mai no havien

pensat que es veurien en una situació així, paguen la festa dels

de dalt.

Deia que la Llei de pressuposts és molt important i

nosaltres, que som un partit de llei i ordre, entenem que per a

qualsevol variació substanciosa dels pressuposts al Parlament,

caldria plantejar-se que qui ha aprovat aquesta llei, hauria

d’aprovar també aquest canvi. El Govern ha de tenir marge de

maniobra per als imprevistos que puguin anar sorgint, però si

la variació és tan gran, pensam que tots els grups parlamentaris

tenim qualque cosa a dir. Perquè creiem en el debat i en la

democràcia i per això ja anunciam que en els propers

pressuposts voldrem fer una esmena, que suposi que sigui una

variació d’una quantitat elevada de fons, haurà de ser aprovada

aquesta modificació pel Parlament. No tinguem por a reunir-

nos massa, ens paguen per això.

Passem a la moció. Que el Partit Popular, el partit de les

amnisties fiscals, el partit de les caixes B, de la pujada de tots

els impostos habidos y por haber, gran defensor, en campanya,

de la baixada dels impostos i que després puja tots els impostos

a tota la gent d’aquest país quan governa, vingui amb la

progressivitat dels impostos, doncs, Sr. Camps, li he de dir que

no és massa creïble. L’IVA el paga tothom, el paga el que

compra un iot de luxe i el que es compra una barra de pa, no

parlin de progressivitat vostès, que castiguen els que manco

tenen i sempre donen premis als que més tenen.

El partit que ha apujat l’IVA cultural ens demana

progressivitat? Molt bé. El programa del Partit Popular torna

perdre líquid, perquè és paper mullat, perquè tots els programes

electorals amb els quals es presenten a les eleccions són paper

mullat. I per demostrar-ho he fet control F al seu programa, he

cercat i a les 223 pàgines, la paraula progressivitat no hi és, no

se l’espera. Aquí demanen que els impostos siguin progressius,

però per a vostès els impostos progressius són que el que

guanya 60.000 euros pagui exactament el mateix que el que

guanya 300.000. Per a vostès la progressivitat és que les grans

empreses, per argúcies legals, paguin un 5% d’impostos. Doncs

bé, hi ha governs de canvi que han canviat els trams

autonòmics perquè els impostos siguin més progressius.

M’imagín que llavors estaran d’acord amb aquests canvis.

M’imagín també que estan d’acord que a ajuntaments com els

de Palma, les grans superfícies paguin més IBI. Perquè això

també és progressiu. Saben què alleugereix les famílies amb

menys renda? La renda social garantida. Saben què alleugeria

els autònoms? Pagar pels beneficis que tenen. Saben què

alleugeria la gent per poder obrir negocis? Que el banc públic

Bankia fos realment públic i no ens costés gens a la ciutadania,

com li va permetre el ministre De Guindos.

La seva reforma fiscal és que els rics paguin encara menys

i la majoria social porti a les seves espatlles el que queda, el

que ens han deixat de l’estat del benestar en aquest país. Que

demanin alguna cosa així, sabent que paguem cada any 150

milions pel seu malbaratament és tenir molta cara. No els veig

tanta cara dura quan defensen la Llei agrària, o la seva política

desreguladora. Vostès encara que aquestes polítiques no

funcionin, creuen en el que defensen, malgrat que de vegades

dubti que ho facin. Però que diguin que cal millorar la
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progressivitat en una comunitat amb 9.000 milions de deute, en

la qual han fet exactament el contrari, té nassos!

El punt 2 d’altra banda podria dir, el Parlament insta a

rebutjar la teoria de la relativitat d’Einstein, en la qual en la

qual es suporten les nocions de l’existència de la realitat dels

forats negres, per exemple, perquè les seves polítiques

econòmiques ens porten a forats negres, augmenten tant la

massa, la pressió i concentren tant en un determinat sector

econòmic tots els esforços que, quan hi ha problemes, les súper

noves i els focs artificials es converteixen en un forat capaç

d’engolir-ho tot, fins la llum que guia l’esperança de tots els

mortals.

Nosaltres volem créixer, però volem posar ordre al

desgavell que han deixat vostès, ho vàrem dir l’altre dia: no

serà la llei ni els governs progressistes els que posin límits al

capitalisme salvatge, desbocat i antisistema, serà el mateix

món, el mateix territori, a les nostres illes és el territori el que

crida, el que, mitjançant diversos símptomes, diu que no

aguanta més, que l’aigua no dóna més per a més de 14 milions

de turistes; crida també la gent que no pot pagar un lloguer,

perquè a Eivissa els cobren preus de Manhatan; crida la gent

que veu que, malgrat que augmenta el nombre de turistes en 4

milions, s’ha perdut un 18% de renda; criden els treballadors

del handling, les cambreres de pis, els cambrers dels

restaurants, els empleats a les tendes, els mitjans i els petits

empresaris, i és que el Partit Popular i els que defensen les

mateixes mesures econòmiques tenen un problema. Per molts

de focs artificials, per molts de plasma, per molt de parlar de

l’IVA de les “xutxes”, les condicions materials de la gent no

canvien; hi ha una majoria de gent en aquesta comunitat

autònoma que entén perfectament que el fet que arribin més

turistes només beneficia certes empreses, certs hotels, certs

centres comercials, però que aquesta riquesa no es reparteix, i

no sortirem de la crisi ni amb els gloriosos aplaudiments dels

poderosos ni amb l’anunciació de l’apocalipsi i l’ús de la por

perquè alguns vulguem posar una mica d’ordre.

De la crisi sortim si estam junts, si tothom surt a l’hora, no

si uns fan el seu agost i uns altres passen fred al desembre. El

creixement econòmic que defensa aquesta moció amaga el

sofriment econòmic de milers de persones, Sr. Camps, i

l’augment de la facturació de les empreses hoteleres amaga

l’augment del peatge de baixada en drets laborals i de la

precarietat.

Quant al punt 3, no. He escoltat perfectament, el Parlament

amb majoria...

(Remor de veus)

...no rebutja la suspensió dels articles més desreguladors i

antisistema de les lleis que varen engegar la passada legislatura.

Nosaltres volem aprofitar aquest moment i parlar de les nostres

propostes. La setmana passada vàrem aprovar en aquest

parlament que hi hauria una partida pressupostària per a un pla

de transició energètic i hem advertit que demanarem una

quantia elevada per a aquest pla, perquè creiem que des de

l’administració es poden crear llocs de treball de qualitat que

impliquin una millora de l’eficiència energètica perquè pensam

que tenim l’obligació de se pioners en aquesta matèria en

aquest país.

Demanarem més diners per a educació i sanitat i volem que

s’eliminin les despeses supèrflues en moltes àrees. Per fer

polítiques econòmiques expansives i apostar per la creació de

treball de qualitat necessitarem més inversió en la Conselleria

de Treball, Indústria i Comerç, perquè necessitem recursos a

més de discursos.

Quant a la renda social, em sembla que, a més de ser un

compromís d’aquest govern, és de suprema necessitat

augmentar la dotació d’aquesta ajuda perquè arribi a tota la

gent que la necessita, aquella gent que el Partit Popular ha

deixat a la cuneta, esperant el fet que la seva situació es

resolgui per art de màgia, el que ens porta a pensar que no

tenen cap intenció real que es resolgui...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo, hauria d’anar acabant.

EL SR. JARABO I VICENTE:

... -ara acab, darrer paràgraf. Res més, tocam amb les mans

la possibilitat d’un govern de canvi a l’Estat, mà estesa al Partit

Socialista perquè participi en aquest govern, no facin bogeries

que no només sortiran cares a la gent d’aquest país que espera

canvi, el Partit Socialista no aguantarà la gran coalició i el

PSIB tampoc, i aquí no podrem seguir amb vostès, volem un

pacte amb vosaltres, amb lleialtat institucional i amb la

profunda convicció que si volen vostès també poden.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

Mallorca, el Sr. Antoni Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, alguna cosa

deu fer bé aquest govern de les Illes Balears en matèria de

pressuposts quan el Partit Popular ha hagut de canviar

totalment de discurs. 

No sé si se’n recorden, durant la tramitació del pressupost

d’enguany, del 2016, uns pressuposts que eren fum, uns

pressuposts que eren impossibles de complir, varen dir que eren

uns pressuposts irreals, el Sr. Camps avui no ho ha dit, però al

debat de la interpelAlació d’aquesta moció ja va dir a la

consellera que no tendria cap problema per complir el

pressupost d’enguany, que el 2016, fins i tot va dir, que el

passaríem amb bona nota, ara el problema és el 2017.

Ara que ja han vist que no anaven malament amb les

previsions del pressupost de 2016, canvien de discurs, sense

reconèixer que anaven errats, però canvien de discurs, i diuen

que el problema és que posam en risc el creixement per al
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2017, el problema és si creixerem al 3% o al 4% de cara al

pressupost de 2017. Però tanmateix el problema de fons, que es

fa evident dels seu discurs, al qual vostès realment fan

referència i que es fa evident també als punts segon i tercer de

la moció, és que vostès només saben crear riquesa amb

l’urbanisme.

Només saben crear riquesa amb l’urbanisme, aquest no és

un debat econòmic, és un debat urbanístic. Quan el Partit

Popular parla de creació de riquesa, parla d’urbanisme. El

Partit Popular no sap com crear riquesa, com fer augmentar el

PIB si no és amb la construcció, amb la desregulació, amb les

lleis a les quals fa referència la Llei turística, la Llei

d’agricultura o la Llei del sòl. El Partit Popular no sap com

crear riquesa si no és a costa del medi ambient, la mesura

estrella a la qual recorre el Partit Popular sempre per crear

riquesa, riquesa per a segons qui, és el creixement urbanístic.

I és així, vostè no ho ha esmentat directament, però al final,

de què parlam, de la Llei turística, parlam de la Llei agrícola,

quins elements s’han modificat d’aquestes lleis? Idò els

elements urbanístics, ja ho va fer, de fet, Aznar a l’any 1998

amb la Llei del sòl, gran contribuïdora sens dubte de la

bombolla immobiliària que, juntament amb la desregulació

financera, va provocar la crisi que tots coneixem.

Les mesures econòmiques que es varen prendre en la

passada legislatura, de les quals tant bravegen, eren al fons

polítiques de més creixement urbanístic i polítiques contra el

medi ambient, polítiques que permeten crear riquesa a curt

termini, però que creen una factura que acaba pagant tothom:

créixer a costa de destruir el territori.

És clar que no ens hi trobaran aquí, és clar que no. Els

partits que donam suport al govern defensam un model

sostenible i per això creiem a moderar aquest creixement i fer-

lo sostenible. Per això, per exemple, hem apostat per l’impost

sobre les estades turístiques, per defensar la sostenibilitat

d’aquest model.

Amb el pressupost d’enguany i amb les mesures que ha

aprovat aquest govern i aquest parlament anam cap a la

redistribució de la riquesa. A nosaltres no ens serveix que

creixem un 3% o un 4% si no on va aquest 3% o 4%. De res

serveix créixer un 4% si aquest queda en unes poques mans,

mentre les dades de pobresa, com ens recordava la consellera,

es troben al 21,7%, 21,7% de la població en risc de pobresa. 

La seva teoria ja la sabem, que si els que fan doblers

guanyen més repartiran més, però també coneixem la pràctica,

que els que tenen més potser reparteixin més o potser enviïn

més doblers a Panamà, a Suïssa o a Andorra. 

No podem garantir la redistribució de la riquesa atacant el

frau fiscal, per desgràcia aquest parlament, aquesta comunitat

no té competències en la inspecció dels principals imposts, de

l’IVA, de l’IRPF que són les principals fonts d’ingressos que

gestiona l’Estat i que formen prop del 60% del nostre

pressupost, estan en mans de l’Estat, nosaltres som el soci

beneït de l’Estat, la major part dels nostres ingressos depenen

d’una gestió que fa l’Estat que mentrestant ha anat

desmantellant els serveis d’inspecció de l’Agència Tributària

i es calcula que el frau fiscal a l’Estat espanyol està entre el

20% i el 25% del producte interior brut, mentre que a països

del nostre entorn està a la meitat.

No tenim competències en legislació laboral en aquest

parlament, no podem derogar reformes laborals per garantir uns

contractes més dignes que contribueixin a aquesta redistribució

de la riquesa. 

Podem actuar, i ens consta que s’actua i es fa una bona feina

des de la Conselleria de Treball, en colAlaboració amb la

Inspecció de Treball, per lluita contra l’explotació laboral.

Aquest govern ha apostat per la redistribució de la riquesa

efectiva en aquests àmbits en què ha pogut incidir, amb la

modificació dels imposts on tenim incidència per fer-los més

progressius, i destinant recursos a aquells que més ho

necessiten; les persones que vostè esmentava, les que més ho

necessiten, són les persones sense cap recurs, per això s’ha

creat una renda social garantida, per això l’hem dotada amb 20

milions d’euros. Vostès parlen de reduir imposts; nosaltres

parlam de garantir que 3.000 famílies amb infants enguany que

no tenen cap recurs puguin sortir endavant. 20 milions d’euros

en mans de les persones que més ho necessiten.

En definitiva, pels motius que hem donat, perquè creim que

la política econòmica i pressupostària d’aquest govern va en la

bona direcció, nosaltres no donarem suport a la seva moció.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, el Sr. Font, per un

temps de deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, així com

anaven intervenint els portaveus no sabia per on li havia de

pegar, si realment pel que ja dúiem preparat o per altres

qüestions, perquè si vos la moció conseqüència de la

interpelAlació, clar, el primer punt és plantejar de cara als

pressupostos de 2017 una reforma fiscal que millori la

progressivitat dels tributs reduint els imposts a les famílies amb

menys renda; clar, dir a això que no és un desbarat, vull dir que

a menys renda..., els que tenen menys, eh?, con los que tienen

menos dir que no seria un desbarat, per la qual cosa El Pi

votarà a favor d’això.

Una altra cosa és que cadascú, com dirien els castellans,

arrima el ascua a su sardina, i clar, començar parlant de la

seva interpelAlació, Sr. Camps, de fa dues setmanes assenyalava

les diferències econòmiques entre l’any 2011, quan el PP

entrava al Govern, i el 2015, que entrava el pacte, i posava

molts d’exemples vostè a aquella “dallona”, però, clar, ha posat

també els exemples que li convenien a vostè. La qüestió és que

en la gestió econòmica de l’any 2011 a l’any 2015, sota el

nostres punt de vista, no hi va haver cap diferència, és a dir, va

ser pla, pla, pla i cap a baix. Els doblers cada any no bastaven,
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cada any no bastaven, amb la qual cosa la gestió econòmica que

fèiem dels 4.000 milions d’euros que podem manejar no va

aturar la cascada de sofriment d’homes i dones, treballadors i

treballadores, petites i mitjanes empreses de les Illes Balears,

no ho va aturar. 

Perquè aquí parlam de dues coses: una, què podem fer amb

els 4.000 milions i amb les polítiques que legislem?; això és

una qüestió. Clar, el que podem fer amb els 4.000 milions ho

sabem, perquè no ens basten ni per a sanitat, ni per a educació,

ni per a benestar social; ho sabem, què podem fer?, res, patir;

l’únic que podem fer és intentar gestionar-los millor, ser més

eficients amb els pocs que tenim. Després hi ha una altra

història que no té res a veure amb aqueixa que ens muntam amb

el pressupost, que és la conjuntura econòmica i la gent que fa

feina i que té empreses, que genera una riquesa. I a Balears per

què creixem en més del 3%?, per l’impuls que feia el govern

Bauzá o l’impuls que fa el govern de la Sra. Armengol? No!, no

somiïn que són vostès, no somiïn; és que és ridícul, és tremend!

És perquè el tema turístic va bé, va bé. Les patates enguany

surten. De les sabates han augmentat l’exportació, i aquí no hi

hem fet res els polítics, amb la qual cosa el creixement no té res

a veure, de moment, aquests darrers vuit anys, amb la política

que feim des del Parlament balear. Vostès no són, jo ho tenc

clar, però els ho dic a tots vostès, vostès no són un gurus de

l’economia, i vostès no són gaire empresaris que sàpiguen quin

és el patiment de pagar sous justs, honrats, i tenir assegurada la

gent com toca, a les Illes Balears, i el 99,9% dels que feim

feina a les Illes Balears i tenim empreses ho feim bé, i hem

d’escoltar uns sermons aquí de la progressivitat dels impostos,

que deia el Sr. Jarabo.

Sr. Jarabo, miri, ja li he posat clar que si és per baixar la

progressivitat per als que menys tenen nosaltres estam

totalment d’acord, per això votarem que sí al primer punt i ens

abstendrem als altres dos, així de clar, amb la qual cosa supòs

que no sortirà. A veure, Sr. Jarabo, la progressivitat dels

impostos, la progressivitat dels impostos..., i vostè diu “les elits

econòmiques guanyen més que mai”. No, no, elits econòmiques

a Balears n’hi deu haver..., no ho sé, set, vuit, deu..., deu

holdings, deu grans grups, quinze... Què deuen representar en

llocs de feina d’aqueixa terra?, el 2%, el 3...? Uf!, és que li don

molt, eh?; el 5, li regal el doble. L’altre 95% són aquests

notícies que han sortit al diari que diuen que el mes de maig el

comerç ha incrementat un 2,5%; això no són elits, això és gent

que ha arribat amb un temporal a l’any 2016 que no es pot

imaginar. Per a aquests no arbitram cap mesura econòmica, i

aquests són els que volem, i estic d’acord amb vostès, que

contractin la gent les hores que toca, amb el sou que toca... És

a dir, ho volem, però per a aquests, que són els que aguanten el

95% d’aquesta terra, no legislam res, perquè arriba al punt que

quan aprovam apujar els tipus d’IRPF a les rendes més altes,

que els vàrem apujar el desembre, a les mitges baixes, sobretot

a les mitges baixes, que van des de 16.000 a 28.000, el tram

autonòmic no el vàrem baixar. Per què?, perquè és el més alt

d’Espanya!, i aquí vostès no varen fer res. Nosaltres vàrem fer

esmenes, nosaltres vàrem fer esmenes, perquè sabem realment

qui paga. Perquè les elits van bé per donar-los branca, fins i tot

a mi em pot anar bé donar-los branca; no afecta als nostres

vots, és a dir, si vull ser irresponsable com vostès ho puc ser,

ho puc ser, cap problema ni un, però no és això. És que El Pi va

defensar que aquestes rendes que van de 16.000 a 30.000,

28.000, perdó, de 16.000 a 28.000, que són els que realment

paguen, els baixàssim el tram autonòmic. Ho dic perquè aquí

parlam de progressivitat, dels rics, de tal...! 

Això és igual que quan parlam de la pobresa, que estam en

aquest 21%. Si d’aquí a tres anys que jo només li falten a

aquesta legislatura -menys, li falten dos anys i onze mesos, a

aqueixa legislatura, ja no arriba a tres anys aqueixa legislatura,

dos anys i onze mesos, i passen volant dos anys i onze mesos-,

d’aquest 27,1 baixam al 25 el fracàs és igual, com si no es mou,

exactament igual, i no es mourà, diu la consellera, perquè jo ho

tenc clar, també, no es mourà. 

Quina és la discussió real?, que vostè, Sr. Camps, fa una

moció, entra dins la teoria de rebutjar la teoria de

decreixement, trobarà vostè a la teoria de decreixement

arguments a favor i arguments en contra, en trobarà, en la qual

cosa no volem entrar aquí, no hi volem entrar. El problema és

saber diferenciar amb els 4.000 milions quins serveis bàsics

podem garantir perquè la gent no tengui por a la seva salut,

tengui una esperança a la seva educació, no pugui morir tot sol

i amb dolor a través del que és la dependència. Això són els

tres primers pilars que té aquesta comunitat autònoma. Després

tots sabem que per aquests doblers no basta. A partir d’aquí,

menys bravegera, menys “xuleria”, que amb els doblers som

capaços de canviar el creixement en aqueixa comunitat. Però si

no ens basten per a les tres coses que he dit abans, com

punyetes es poden penjar medalles, ni quan hi havia el Sr.

Bauzá o la Sra. Armengol, que som capaços de canviar, que

aquí hi hagi un 4% de creixement, i això serà la pera i tothom

cobrarà el que toca?! Per favor, que tenim una responsabilitat

més gran. 

En canvi la brega quina és?, la brega és el finançament, Sr.

Camps, la brega és el finançament, i jo que he militat 19 anys

en el PP, i vostè que hi continua militant, i els que ham militat

en el PSOE i hi continuen militant, hem de reconèixer que hem

fracassat, hem fracassat, perquè si realment tenguéssim un

sistema de finançament com toca sí que hi podríem incidir, i

lògicament no hauríem d’incidir dins el tema turístic, hauríem

d’incidir dins un canvi de model, en coses que siguin menys

impactants.

Això és igual que quan el Sr. Jarabo parla del Pla de

transició energètica. Miri, el primer de tot que hem de fer és

apostar amb quin combustible ho volem fer, això és el primer

i el maldecap primer que tenim és si crearà impacte o no crearà

impacte. Idò seguim emprant fòssils, ens enganam. Hem de

prendre una decisió i hem d’apostar i si crea qualque impacte,

però és net..., quan hi hagi la pila de nitrogen, no es preocupi

que no hi haurà cap problema perquè serà petitona i haurem

estat capaços d’aconseguir-la. Però aquesta història fa 12 anys

que la predic i arribarem a ca nostra i amb el cotxe la

connectarem i ja està, però així de petit. Però perquè arribem

aquí, no enganem la gent que generarem un fester de llocs de

feina amb aquest pla. No s’equivoqui, jo vull lluitar per aquest

pla, però primer vull apostar per una energia. I quina és? A

través de la mar? A través de l’aire? O més plaques solars que

2cada placa solar quan es fa gasta un fester de CO  que no serà

capaç de recuperar després quan estarà en funcionament. Clar,

ho volen contar tot o no ho volen contar tot?
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Ho dic, i El Pi, -no em vull passar dels 20 segons que

queden- El Pi els convida que no parlin de l’economia

d’aquesta terra quan no tenim doblers per canviar-la amb el

pressupost d’aquesta comunitat. Cobrim educació, sanitat,

dependència i de la resta barallem-nos amb Madrid, governi qui

governi, perquè tenguem un finançament just i un règim

especial.

Moltes gràcies. Clavado

(Rialles i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Correspon ara al Grup

Parlamentari MÉS per Menorca, la Sra. Patricia Font, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Fa pocs dies

l’OCDE va demanar quan presentaven dos informes, acabar

amb l’austeritat a Europa per animar al creixement, aquesta

organització va dir públicament el que molts de nosaltres

sempre hem pensat: l’austeritat no ha estat la solució. Amb tot,

fan un reconeixement als esforços fets, però admeten que no es

produeix creixement. Amb poques paraules, l’austeritat ha

incrementat la recessió.

Segons les seves pròpies paraules, en el context actual de

recuperació lenta els països haurien d’emprar la flexibilitat

autoritzada, per alentir o suspendre temporalment els seus

esforços de sanejament, i si el pacte d’estabilitat ofereix prou

marge, adoptar una orientació expansionista. A més a més,

l’OCDE constata que l’economia de l’eurozona no acaba de

sortir-se’n i preveu que el 2016 la progressió del Producte

Interior Brut serà únicament de l’1,6%, com el 2015 i el ritme

només pujarà un dècima, a l’1,7 el 2017.

Ho va dir la consellera a la interpelAlació, s’està executant

el pressupost de forma correcta, assegurant l’acompliment del

límit de dèficit que ens marca el Ministeri d’Hisenda, amb el

qual no hi estam d’acord, perquè no es fa d’acord amb la

distribució de la despesa. Com sempre, moltes de les nostres

decisions es veuen forçades per altres institucions, altres

mandats, sense tenir en compte la realitat pròpia de cada lloc.

Les polítiques d’austeritat, devaluació salarial i retallades

públiques que Rajoy i la troika europea, ovacionant el Sr.

Camps els senyors de la dreta, ens han venut com a reformes

estructurals, no són capaces d’impulsar un creixement inclusiu

i vigorós. Al revés, han creat tanta desigualtat d’ingressos que

ha curtcircuitat un model capaç d’absorbir els milions d’aturats

provocats per aquestes mateixes polítiques.

Els economistes Stiglitz, Krugman i Piketty no es cansen de

denunciar les polítiques d’austeritat com a suïcides, són

polítiques de destrucció del benestar, del tot innecessàries i

injustes i, per tant, ideològiques. No hi ha alternativa ens diuen,

hi ha alternativa si s’acorda una política fiscal europea

conjunta; hi ha alternativa si es reactivessin les polítiques de

creixement i liquiditat a través del Banc Europeu d’Inversions;

hi ha alternatives si s’aprova una taxa Tobin per recaptar

35.000 milions d’euros, gravant la mobilitat de capitals; hi ha

alternativa si s’ataca l’evasió fiscal que s’amaga en paradisos

de la mateixa Unió Europea, entre 12 i 27 milions de dòlars.

Fa gràcia que el Grup Popular acusi aquest Govern d’un

alentiment de l’economia de la nostra comunitat, quan aquest

és un mal comú a Europa. Quines mesures de les aplicades pel

PP han beneficiat el manteniment de l’estat del benestar? Cap

ni una.

Avui el PP ens presenta una moció sobre l’acompliment

pressupostari, davant la qual el posicionament de MÉS per

Menorca serà votar en contra.

Votarem en contra del primer punt perquè aquest Govern ja

aplica una progressió fiscal fent pagar més a qui més té. Es nota

que estem en plena campanya electoral, amb anuncis

impossibles de rebaixes en els impostos, mentre que a Juncker

sí li diuen que després de les eleccions tindrem noves

retallades. MÉS per Menorca creu en la progressió fiscal, però

desgraciadament en aquest país qui més té menys paga. I no

crec que faci falta comentar els papers de la Castellana, els

papers de Panamà, l’amnistia fiscal. La llista és massa llarga i

vergonyosa. Si es vol plantejar seriosament un debat sobre

progressió fiscal, el primer que ha de dir-se és que la recaptació

tributària en relació al PIB al nostre país és una de les més

baixes d’Europa, amb prou feines un 38%, 7 punts per sota de

la mitjana de la Unió Europea. És a dir, que som a la cua de la

Unió Europea en ingressos públics.

En aquestes condicions és prou difícil que puguem aspirar

a tenir un estat del benestar comparable als dels països

europeus més avançats, que, per descomptat, compten amb

nivells de recaptació tributària i d’ingressos públics

notablement més elevats. Però la qüestió no és només quant es

recapta, sinó sobretot com es recapta i de qui es recapta.

Alguns tracten de plantejar el debat enganyosament en termes

d’apujar o abaixar els impostos, quan del que es tracta és de

triar entre mantenir la política tributària ineficaç i regressiva

que han aplicat els governs anteriors, o implementar, en canvi,

una política tributària eficaç i progressiva. És a dir que

persegueixi i castigui el frau fiscal que, com sabem, cometen

principalment les grans fortunes i les grans empreses i que faci

pagar més als qui més tenen. Just el contrari del que han fet els

que, en lloc de perseguir i castigar el frau, han incentivat

premiant els grans defraudadors amb amnisties fiscals. I just el

contrari del que han fet els qui en lloc d’aplicar una fiscalitat

justa i progressiva, han concedit privilegis i bonificacions als

més rics, suprimint o abaixant els impostos que permeten

gravar les rendes més altes, com és el de patrimoni,

successions, o societats. 

En el punt 2 parlen de la teoria del decreixement instalAlada

en la política econòmica del Govern. I m’agradaria saber,

perquè no ho sé, què entenen vostès per decreixement? El que

sí em sembla és que l’empren com un eslògan mediàtic creat

per escandalitzar, per crear impacte. Evidentment fer decréixer

l’economia perquè sí, sense objectiu o alternativa seria tan

absurd com fer-la créixer sense finalitat. El decreixement ha de

ser una possibilitat d’atrevir-se a pensar un món diferent. Fa

falta un canvi de paradigma per a una nova economia, amb un

enfocament completament diferent de l’actual i amb noves
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eines de mesura, ja que les tradicionals variables

macroeconòmiques no reflecteixen bé la realitat amb tota la

seva complexitat. Sí, hem de créixer, però no com ho hem fet

fins ara. Un creixement que sigui sostenible, equitatiu per a

tothom, innovant, deixant de posar tots els ous a la cistella del

turisme i diversificant la nostra economia. Apostant per les

energies renovables. Posant-nos en el camí de la societat del

coneixement. Volem créixer? Comencem a pagar salaris

dignes, fomentem la contractació per a les petites i mitjanes

empreses. Lluitem contra el frau fiscal.

I pel que fa al tercer punt, evidentment no hi podem estar a

favor. El passat maig del 2015, les urnes van dir clarament que

la ciutadania volia un canvi. La ciutadania demana unes

polítiques pensades per a tothom, no per a sectors concrets,

com feien les lleis de turisme, agrària, del sòl, aprovades durant

l’anterior legislatura. I és que pretenien posar el territori, els

recursos i les persones a mercè dels interessos de determinats

sectors tan concrets com poderosos i influents en la política

econòmica. No, aquesta no és la nostra manera de fer, no ens

conformam amb les xifres. Hem de saber mirar més enllà i

llegir-les així com toca. Ens acontentam amb dades que

milloren l’atur, però amb històries de precarietat al darrera?

Ens podem sentir satisfets parlant de macroeconomia, sense

tenir en compte les dades de pobresa del nostre país?

L’augment de la pobresa és una de les profundes ferides que

deixa la llarga crisi en la societat espanyola, gairebé 3 de cada

10 espanyols, el 28,6% dels ciutadans, es troba en risc

d’exclusió social, amb prou feines per tenir recursos per pagar

les necessitats bàsiques, segons dades de l’Institut Nacional

d’Estadística.

En el cas de les Illes Balears ens trobam que la nostra

comunitat ha experimentat la major pujada de percentatge de

persones amb risc de pobresa i exclusió social, del 23,8% al

26,3% de la població. Aquestes xifres no poden ser mai bons

indicadors, ans al contrari, ens han d’empènyer cap a un altre

model econòmic i de societat.

Per tant necessitam fer una política econòmica

redistributiva, amb fiscalitat progressiva i diversificada. Ho

podem fer, cal crear les eines per afavorir aquest canvi tan

necessari i anhelat. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt,

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, el Sr. Pericay, per un

temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, encara, sí. Senyores i senyors diputats, bon

dia a tothom. Una moció com la que presenta avui el Partit

Popular és el més paregut a una moció enganyosa; per què?,

idò perquè en principi un partit com el nostre, i per ventura

qualcun més, no pot més que estar d’acord amb les tres

peticions contengudes a la iniciativa presentada. En efecte, com

podríem no estar d’acord amb una reforma fiscal que milloràs

la progressivitat dels tributs reduint els imposts a les famílies

amb manco renda? O com podríem dir que no a mesures

econòmiques que ajudin a mantenir o a augmentar l’actual

creixement econòmic? I quant al darrer punt de la moció,

Ciutadans ja va manifestar-se en contra dels dos decrets llei de

la mesures urbanístiques a què fa referència, i ho va fer

justament en aquesta cambra arran de la compareixença de la

presidenta del Govern per donar compte de la seva

promulgació; per tant no podríem estar més d’acord a rebutjar

les suspensions i derogacions de les parts afectades de les lleis

turística, agrària i del sòl.

Ara bé, si deia abans que es tracta per a nosaltres d’una

moció enganyosa era perquè aquesta moció té, com si

diguéssim, un doble fons que fa que darrere o davall

determinades afirmacions se n’hi amaguin d’altres que en

matisen o en modifiquen en part el sentit, especialment en els

dos primers punts. Però abans de referir-m’hi, em permetran

que alAludeixi a una aparent contradicció entre el títol mateix de

la moció i el seu desglossament; en cap dels tres punts no hi ha

una menció al compliment pressupostari. És ver que aquest era

el títol de la interpelAlació de fa quinze dies i per ventura d’aquí

ve el seu manteniment com a títol de la moció, però en tot cas,

insistesc, no deixa de resultar xocant en aquest nou context.

Quant al primer punt, la moció, com deia, insta el Govern

a millorar la progressivitat dels tributs en el pròxim pressupost

reduint els imposts a les famílies amb manco renda. Endavant

les atxes, naturalment. Ara bé, m’estranya moltíssim que el

Partit Popular proposi una mesura fiscal que ell mateix quan ha

governat no ha aplicat. Si tenim la pressió fiscal que tenim, la

més alta d’Espanya, els ho record, és per la conjunció entre les

mesures impositives del Partit Popular, per una banda, i les del

Partit Socialista i demés aliats, per l’altra; que el primer

exigeixi al segon que faci el que ell no ha fet produeix una certa

estranyesa, convendran, i que per exigir-li-ho s’escudi en un

creixement econòmic per al 2017 que encara és merament

hipotètic, encara més. 

Respecte del segon punt, el primer que crida l’atenció és

l’afirmació que existeix una teoria del decreixement, i que

aquesta està instalAlada en la política econòmica del Govern,

com diu la moció. Una teoria requereix una mínima estructura,

unes hipòtesis, unes lleis..., i a mi francament em resulta un poc

difícil veure’n cap en el plantejament que va fer l’altre dia per

descriure-la el diputat del Partit Popular i en el que ha fet avui.

Entenc que quan parlam de decreixement ens referim

bàsicament a la paràlisi que poden provocar, si no l’estan

provocant ja, les mesures incloses en els decrets llei de mesures

urbanístiques, paràlisi que afectaria bàsicament tres sectors

d’activitat: el turístic, el de la construcció i l’agrari. En

definitiva, idò, el que s’està demanant en aquest punt,

maldament no s’afirmi clar i llampant, és el que es demana de

forma ben transparent en el punt següent, que les tres lleis

esmentades tornin a estar vigents en la seva totalitat.

I ja acab dient que a pesar de totes aquestes consideracions

no podem més que donar suport als tres punts d’aquesta moció,

perquè concorden amb la nostra manera de veure les coses -ja

m’hi he referit- i més enllà de les objeccions que s’hi puguin

fer.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Correspon ara, pel Grup

Parlamentari Socialista, al Sr. Alcover, per un temps de deu

minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Jarabo, jo també m’he fixat que..., ara justament no hi és, que

no hi havia llenguatge de signes; també m’ha estranyat. Haurem

de parlar amb la presidenta del Parlament a veure si ens torna

a posar aquest servei, si em permet la broma.

Seguint amb els arguments del Sr. Reus, qualque cosa

devem fer bé si una interpelAlació sobre compliment

pressupostari acaba amb una moció que no té res a veure amb

el compliment pressupostari, res a veure; tendrà a veure amb el

fiscal, la part econòmica, però no en la part pressupostària. Ni

un dels tres punts no fa referència a la part pressupostària.

Mirin, la demostració més palpable que s’acosten les

eleccions és que el PP promet arreu la baixada d’imposts; cada

vegada, cada vegada, és sistemàtic, aquí hi ha l’hemeroteca,

que s’acosten les eleccions el PP ha de baixar els imposts, el

mateix nombre de vegades que quan guanya, al cap d’un mes

o dos, els apuja tots, el mateix, el mateix! Això és història, però

no és la història recent; és que el Sr. Bauzá, quan era a

l’Ajuntament de Marratxí, va apujar un 142% l’IBI, un 142%!

Escolti, el Sr. Delgado va apujar un 90% l’IBI; a Llucmajor els

anys 2007-2011 el varen apujar un altre 80%, el mateix. Però

insistir també és fer-me un poc pesat, i tampoc no voldria

semblar com fan vostès, que sempre repeteixen i a força de

repetir els arguments...

Com poden presentar una moció per instar a fer el que hem

fet? Vostès han criticat durant..., fins ara, fins avui, la

progressivitat dels imposts que havíem marcat en els

pressuposts. Vostès ho han criticat; la Sra. Prohens dia 31 de

maig va dir textualment: “La seva única política econòmica ha

estat apujar els imposts a tothom”. Nosaltres el que hem fet ha

estat apujar la progressivitat, que és el que dúiem als acords pel

canvi. La literalitat de la seva moció suposa un reconeixement

explícit que vostès no sabem què hi ha enmig. Vostè diu

“reduint els imposts a les famílies amb menys renda”. El

problema, Sr. Camps, és que hi ha moltes famílies que no tenen

renda, que no en tenen!; hi ha més de 4.000, 4.000, famílies,

4.000 famílies, que les polítiques d’aquest govern el que faran

serà donar-los una renda bàsica. Hem de començar per baix,

però per baix no són les famílies que tenen menys renda, són

les famílies que no tenen renda, gràcies principalment a les

polítiques que vostès han fet durant els darrers quatre anys,

gràcies a això.

Parla de la teoria del decreixement. Clar, tanta sort que feim

mesures per decréixer, perquè si arribam a fer mesures per

créixer ens sortim. Escolti, vostè s’ha assabentat que l’AIReF

calcula que bastant més del 4% és possible que pugem

enguany? Clar, vostè... Serem la primera comunitat, molt per

damunt de les comunitats que estan governades pel Partit

Popular. Ara, l’objectiu no és créixer per créixer, no és aquest

objectiu. Com?, ja li vaig posar l’exemple, aquí podrien venir

Bill Gates i Amancio Ortega a empadronar-se a Palma i

passaríem a ser la ciutat amb més renda per càpita del món, i no

hauríem solucionat ni un dels problemes que tenim. I no és que

no vulgui que s’empadronin; ja vaig posar el mateix exemple

un altre dia. 

Sempre parlen de reformes estructurals, i parlen de

reformes estructurals com parlar de classe mitjana respecte de

les polítiques fiscals, sense especificar què és classe mitjana ni

que són reformes estructurals. Vull suposar que, per

contraposició a conjunturals, són aquelles que queden, vull

suposar, però no ho diuen mai; resulta que vostès fan les

mesures estructurals i el govern i les esquerres no en fan ni una,

d’estructural. Facem una repassada. La renda bàsica i el fons

d’emergència social són estructurals o conjunturals?; per a les

4.000 famílies que els cobraran li puc assegurar que són ben

estructurals, no conjunturals. És estructural l’impost de turisme

sostenible que permetrà inversions per 70 milions, és

estructural? Jo diria que sí. És més, vostè ha dit, vostè ha dit

textualment -textualment- “aquest govern en un any no ha fet ni

una mesura econòmica”, vull suposar que és un reconeixement

també explícit que l’impost de turisme sostenible no té efectes

sobre la demanda turística dels turistes.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...no, no, no... un impost no és una mesura econòmica? Fins

aquí hem arribat! Bé, aquesta és nova, aquesta és nova, Sr.

Camps.

(Remor de veus)

Miri que... miri que de vostè creuria moltes coses, però que

un impost no és una mesura econòmica? No ho sé, fins aquí

hem arribat... bé, jo diria que és estructural...

(Remor de veus)

Què diríem del REB i el nou model de finançament? És cert

que no el tenim encara, però que s’han iniciat les passes i crec

objectivament que s’han iniciat bé, amb l’acord unànime de

tothom, la part social, econòmica i política, crec que es fan les

passes adequades per poder tenir REB. Serà estructural o no

serà estructural? Serà estructural la condonació del deute, si es

dóna? Per cert, aprofit perquè instin el seu ministre, de

moment, esper que només per a un mes, que miri de fer..., però

és una mesura estructural.

És conjuntural la sanitat universal? És conjuntural la

baixada de ràtios a educació? Què en diem de la inspecció

contra la precarietat laboral, conjuntural o estructural? Perquè

per a les empreses que s’han vist obligades a assumir en

indefinits els treballadors que tenien en precari deu ser

estructural? I per als treballadors en si, deu ser conjuntural o

estructural, que han passat a indefinits? Deu ser estructural.

El pacte per la competitivitat que s’ha iniciat, la recuperació

de polítiques actives d’ocupació, estructural o conjuntural? Les

clàusules socials en contractació de l’administració, estructural,

conjuntural? Podria seguir fins demà, eh?, podria seguir fins

demà.
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Quantes en vol? Vostè ha dit ni una, n’hi acab de dir 20 o

30, o 15 o 20, números rodons, 15 o 20, no són mesures

econòmiques... no, no, el REB no és una mesura econòmica, el

nou model de finançament no és una mesura econòmica, la

condonació del deute no és una mesura econòmica, l’impost

turístic no és una mesura econòmica... perdoni..., la inspecció

contra la precarietat laboral tampoc no és una mesura

econòmica, en fi, no hi ha cap mesura que sigui econòmica.

La via de l’economia, com li ha dit el Sr. Font, i jo hi estic

d’acord, ni la crisi va ser culpa del Sr. Zapatero, la crisi

mundial, perquè va ser mundial, això ho reconeixeran, que va

ser mundial, ni la sortida de la crisi ha estat a causa de les seves

polítiques econòmiques. 

Vostè en cap moment no diu la compra de deute del Sr.

Draghi, el preu del petroli ni la situació del Magreb i d’Orient

Mitjà, no els especifica i han estat no claus, han estat la clau per

canviar el rumb de la crisi, han estat la clau, perquè vostè

amolla mesures damunt la taula, però diu en què aquestes

mesures s’han traduït en increment, en creixement. Vostè parla

d’inèrcia, la inèrcia, ja li ho ha dit la presidenta, la inèrcia és

quan vostè va amb un cotxe a cent per hora aixeca el peu de

l’accelerador i això el du un parell de quilòmetres, però s’acaba

aturant.

Se n’ha adonat, Sr. Camps, que nosaltres acceleram? Que

enguany creixerem la meitat més que l’any passat, i enguany

vostès no hi tenen res a veure, gràcies a Déu, res a veure! Què

vol dir, que totes les nostres mesures han contribuït a aquests

4 i busques per cent que podrem créixer? No, jo no seré tan

burro com per dir-li això, és que no és cert, no és cert. Però el

que també és cert és que no s’ha fet cap política de

decreixement, s’han fet polítiques per mirar de redistribuir

aquest creixement, que és molt diferent; molt diferent, Sr.

Camps.

Vol que li digui una cosa que és estructural i que ningú no

n’ha parlat, i això sí que és ben estructural? El que és ben

estructural és la pròrroga que, a traïció i per nou mesos, es va

donar la setmana passada de les prospeccions petrolieres per

part del seu partit, a nivell nacional. Això sí que és estructural

per aquesta comunitat...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., després que aquest parlament en aquesta legislatura,

almanco en dues vegades, i li record que la darrera va ser fa

quasi un mes i ens varen criticar: “i per què ho duen ara això,

és urgent?” Miri si era urgent, no és que fos urgent, és que era

vital, Sr. Camps, vital. Això és estructural. Això és estructural.

Miri, Sr. Camps, no tenim cap indicador negatiu i li puc

assegurar que si un s’hi posa... és a dir, com s’ha de fer per

decréixer? És molt bo de fer decréixer, el mal de fer és créixer

i mantenir el creixement, en això podem estar-hi d’acord, i és

importantíssim, estic d’acord amb vostè, és importantíssim el

creixement econòmic, no ho posam en dubte, això, ara, si

volguéssim decréixer per voluntat de decréixer seria molt

senzill, Sr. Camps, és molt senzill; però ni un, pujarem més del

4% de... lideram l’ocupació i la davallada de l’atur,

incrementam un 12% en contractes indefinits, 9 de cada 10

contractes són a temps complet, som l’única comunitat que pot

complir amb el dèficit, baldament només sigui per parlar una

mica de compliment pressupostari, ja que vostè no n’ha parlat

i la interpelAlació era d’això jo almanco li ho diré, l’AIReF diu

que aquesta comunitat, la nostra comunitat, és l’única de les

comunitats que té possibilitats, perquè hem fet els deures i fem

la feina bé, de complir amb el dèficit pressupostari.

I baldament només sigui perquè el Sr. Font no sigui l’únic,

jo també he quadrat el temps. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula el grup proposant? 

(Remor de veus)

El Sr. Camps té cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Començarem pel darrer, miri, Sr. Alcover, nosaltres aquí

parlam i la proposta és molt senzilla, mirin, que vostès...

demanam simplement que vostès presentin d’aquí a final d’any

mesures econòmiques que ajudin a mantenir o augmentar

l’actual creixement econòmic, però la mesura la inventen

vostès, la mesura la proposen vostès, el Partit Popular dirà que

sí o que no o el que sigui, però són vostès, no demanam res

més; no diem si són mesures estructurals, que vostè ha parlat

d’estructurals i estructurals, i jo no n’he parlat per a res

d’estructurals, o conjunturals, m’és igual, però vostès aquí i

s’ha demostrat, vostès per descomptat en aquest any de

legislatura no han presentat ni una mesura econòmica.

Escolti, jo parlava a la meva primera intervenció de mesures

positives, de mesures positives que mantinguin o augmentin

l’actual creixement econòmic, no de mesures impositives, que

és el que vostès han fet en aquest any, de mesures impositives

de pujar els impostos en aquesta legislatura.

Mirin, avui per desgràcia de tots -avui per desgràcia de tots-

, votarem en contra de reduir els impostos a les famílies amb

menys renda; avui amb els vots de l’esquerra, aquells que diuen

que es preocupen per les persones, avui les persones amb

menys renda mantindran els mateixos impostos, avui no els

davallarem els impostos, avui...

(Remor de veus)

...avui votarem, votaran vostès en contra que a aquestes

persones se’ls pugui reduir la seva fiscalitat, que aquestes

persones puguin sortir de la crisi de forma més senzilla i més

fàcil, vostès avui els negaran aquesta qüestió. A mi m’estranya,

m’estranya moltíssim que aquells que defensen les persones,

que sempre diuen que fan feina per a les persones avui votin en

contra d’aquesta qüestió.

I deia, i per açò al Sr. Jarabo li deia que no m’havia entès,

és que vostè no m’ha entès, la progressivitat pot ser cap amunt
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o cap a baix, és a dir, si tu davalles la renda als que tenen

menys renda també fas aquell impost més progressiu perquè

aquells que tenen menys paguen menys. I açò és el que

demanam nosaltres, que aquells que tenen menys paguin menys

i vostès pel que veig, a açò, hi votaran en contra.

Mirin, Sr. Alcover, la davallada del petroli, els conflictes

del Magreb, tot açò, tot açò ens afecta a nosaltres,

efectivament, i afecta la resta d’Espanya i afecta França i

Anglaterra i afecta molts de països, però curiosament els que

creixerem a un 4% serem nosaltres, els que tindrem un major

creixement serem nosaltres. No serà perquè les polítiques

econòmiques que es varen fer en l’anterior legislatura estan

funcionant i estan donant resultats? Perquè, evidentment, si

vostès no han fet cap mesura econòmica...

(Remor de veus)

...si vostès no han fet cap mesura econòmica, evidentment

no tenen vostès cap tipus de responsabilitat d’aquest

creixement, aquest creixement és fruit de les polítiques

econòmiques que s’havien fet.

I el Sr. Antoni Reus deia que la nostra creació de riquesa és

sempre en urbanisme, miri, creu vostè que és bo o és dolent

remodelar la planta hotelera? És bo o és dolent que un hotel

que té 3 estrelles passi a 4 o a 5 estrelles? Açò és dolent? Açò

és el que permetia la Llei turística i açò és el que va dur aquí a

Balears un munt d’inversions hoteleres de reforma en aquesta

comunitat autònoma. I vostès avui votaran en contra

precisament de recuperar la Llei turística, que el que feia

precisament era açò.

Parlen de redistribució de la riquesa. Efectivament, si es

crea riquesa es podrà redistribuir. Si vostès fan polítiques, amb

la teoria del decreixement, lògicament no hi haurà creixement,

no hi haurà riquesa i no es podrà repartir res. Si avui podem

dedicar 20 milions a renda bàsica, és gràcies a què tenim

creixement econòmic. Quan no tinguem creixement econòmic

no podrem dedicar aquests 20 milions d’euros a renda bàsica.

I mirin, Sra. Font, la teoria del decreixement no és cap

eslògan que nosaltres hem creat per fer un impacte ara que hi

ha eleccions, no, no, és una teoria que defensa vivament el seu

conseller, el Sr. Javier Ares en el Consell Insular de Menorca,

amb el qual vostès governen. Aquest senyor és el que defensa

més fermament aquesta qüestió. Per tant, és una teoria que

vostès defensen, o almenys a l’equip de govern del Consell

Insular de Menorca defensen. Per tant, no m’estranya que

vostès evidentment votin en contra del segon punt.

I ens parlen de frau fiscal, idò mirin, i ahir el Sr. Rajoy ho

va dir, dins aquesta legislatura s’han recuperat del frau fiscal

41.396 milions. Mai en la història d’Espanya en una legislatura

s’havien recuperat 41.396 milions d’euros del frau fiscal. Per

tant, dir i parlar del Partit Popular que afavoreix el frau fiscal

és una autèntica aberració, és una autèntica beneitura...

(Remor de veus)

I ara que el Sr. Negueruela m’interpelAla, li podria dir una

altra qüestió, mirin, si es deroga la llei o la reforma laboral,

cregui’m que l’atur començarà a augmentar. Si es deroga...

(Remor de veus)

... si es deroga la reforma laboral que ha estat una de les que

ha propiciat aquest increment de la contractació i aquest

increment de l’ocupació, gràcies precisament a aquesta reforma

laboral estam com estam, gràcies a la reforma laboral tenim

l’atur que tenim, que davallam cada dia, per tant, jo dic: si es

deroga aquesta reforma laboral, vostès ho patiran més, perquè

vostès veuran com poc a poc incrementa l’atur.

I ja per acabar, jo crec que avui hem presentat tres

propostes que són certament, eren perfectament aprovables,

segurament la teoria del decreixement, vostès volen decréixer

més. Escoltin, però que el primer punt, i insistesc en el primer

punt, que vostès avui votin en contra de davallar els impostos

als que menys tenen, que a més la proposta ha de sortir de

vostès, poden fer la proposta com vulguin, de la manera que

vulguin, davallant menys o més, com vulguin, però que avui

ens votin en contra d’aquesta qüestió me sembla una autèntica

aberració. Per tant, jo lament profundament que avui l’esquerra

estigui en contra de les persones, que avui l’esquerra estigui en

contra dels que més malament ho han passat. Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, votació separada o conjunta?

(Remor de veus)

Separada.

Procedim a la votació. Votació del punt 1. Votam.

Vots a favor 24, vots en contra 34.

Votació del punt 2. Votam.

Vots a favor 21; vots en contra 34; abstencions 3.

Votació del punt 3. Votam.

Vots a favor 21; vots en contra 34; abstencions 3.

Queda rebutjada la moció.

III.2) Moció RGE núm. 10003/16, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en

relació amb el voluntariat, derivada del debat de la

InterpelAlació RGE núm. 5723/16.

A continuació debatrem la Moció RGE núm. 10003/16,

presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política

del Govern en relació amb el voluntariat, derivada del debat de

la InterpelAlació RGE núm. 5723/16.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2016010003
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605723
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Té la paraula la Sra. Sandra Fernández del Grup

Parlamentari Popular.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. El Grupo Popular presenta esta

moción derivada de la interpelación que tuvo lugar hace dos

semanas en este mismo Parlament. Es una moción que consta

de tres puntos, tres puntos presentados no solamente después de

haber tenido este debate en la interpelación, de haber

escuchado a la consellera, de haber podido tener acceso a la

primera acta del Forum del Voluntariado, sino también

evidentemente escuchando las entidades, según lo que también

el Partido Popular se comprometió a través de su programa, y

creemos que son tres puntos que también recogen la voluntad

que se ha expresado en el Forum del Voluntariado.

El primer punto habla de instar al Govern a elaborar un

estudio de la situación del voluntariado en nuestra comunidad

autónoma. Creo que cada vez que se habla de voluntariado, así

paso en el congreso, ha pasado en las diferentes jornadas que

la plataforma ha podido organizar en las diferentes islas,

también en el mismo Forum del Voluntariado, se pone de

manifiesto que a día de hoy no conocemos ni cuántos

voluntarios tenemos, ni en qué condiciones están estos

voluntarios. Con lo cual creemos que es difícil planificar o

lanzar acciones, o plantear estrategias si realmente no sabemos

dónde nos encontramos. Por eso consideramos bastante

imprescindible el poder saber, no solamente el número de

voluntarios que hay en las Islas Baleares, sino también en qué

condición se encuentran, si estos voluntarios están dentro de las

entidades, si son voluntarios puntuales, si son voluntarior que

tienen cierto compromiso, si son voluntarios formados. En este

sentido, la Plataforma del Voluntariado está haciendo un

trabajo para intentar poder recopilar toda esta información,

pero es cierto que se encuentran con muchísimas dificultades.

No todas las entidades que trabajan con voluntarios están

dentro de la plataforma, ni todos los voluntarios están dentro de

una entidad. Con lo cual, creemos que también debería ser una

labor del Govern el poder realizar este estudio para a partir de

ahí, saber dónde nos encontramos y poder acertar más el tiro en

las acciones que se planteen de fomento del voluntariado.

En este sentido el punto número dos también insta al

Govern a elaborar un plan del fomento del voluntariado, en

coordinación con el resto de administraciones públicas. Aquí

es un tema que siempre discutimos, o siempre se plantea

especialmente en el ámbito de lo social, la necesidad de poder

coordinar las políticas que se hacen en las diferentes

administraciones. Creo que muchos ayuntamientos tienen

planes de voluntariado, o realizan acciones de voluntariado.

Algunos tienen sus propios voluntarios. En los consells insulars

también tienen acciones a nivel de voluntariado y

evidentemente el Govern tiene una responsabilidad en materia

de voluntariado. Con lo cual creemos que las actuaciones

conjuntas de todas las administraciones serán mucho más

eficaces para poder fomentar el voluntariado de cara a la

sociedad.

También instábamos al Govern a poner un programa que

fomente el voluntariado dentro del ámbito escolar, un programa

amplio, un programa que pudiese llegar a todas las escuelas,

porque una de las cuestiones que también se ha debatido mucho

cada vez que se habla de voluntariado, es evidentemente poder

educar a los niños con este concepto. Es decir, que los niños de

pequeñitos puedan aprender qué es el voluntariado, lo positivo

que es el voluntariado, no solamente para mejorar la sociedad,

sino también evidentemente para mejorarse a si mismos.

Nosotros dábamos, en este sentido, y así en mis intervenciones

lo dije, dábamos por sentado que cualquier actuación que se

haga en materia de voluntariado, debe hacerse también en

coordinación con el Forum de Voluntariado.

A esta moción se han presentado una serie de enmiendas

por parte del Partido Socialista y por parte de los Grupos tanto

de MÉS per Mallorca como de MÉS per Menorca.

Agradecerles las enmiendas presentadas, creo que y así lo

hemos comentado fuera de pleno, podremos llegar a un

acuerdo. En este sentido, ustedes tendrán la oportunidad de

ahora explicar sus enmiendas, pero creemos que una propuesta

como esta debe salir con el máximo consenso posible, y en este

sentido, como ya les había comentado antes, nosotros

estaríamos dispuestos a retirar los plazos que marcaba esta

moción, es decir, el plazo de seis meses para poder hacer el

estudio, como el plazo de un año para poder realizar este plan.

Creemos que evidentemente mientras se apruebe y el Govern

se pueda comprometer a hacerlo lo importante es que pueda

salir.

También estamos dispuestos a cambiar la palabra “plan”, en

este caso por “estrategia” o alguna fórmula que no sea tan

encorsetada. Sabemos que un plan requiere cierta tramitación,

es mucho más complicado, y al final lo importante es que lo

que se haga es coordinarse con el resto de administraciones y

estamos dispuestos a encontrar una fórmula que sea lo más

sencilla posible.

También estamos dispuestos, evidentemente, a abrir, que no

solamente se hagan acciones en materia educativa; nosotros

creemos que se tienen que hacer también en todos los ámbitos.

Habíamos recalcado la parte educativa porque creemos que es

la semillita para después poder hacer voluntariado en cualquier

otro ámbito, pero en cualquier caso tampoco, evidentemente,

vamos a estar en contra de que se puedan hacer acciones de

voluntariado en cualquier ámbito.

Y también evidentemente, a pesar de que, como ya les

decía, nosotros dábamos por sentado que cualquier actuación

se debe hacer dentro del marco del Fórum del voluntariado y

evidentemente en coordinación, creo que la moción quedaría

mejorada si en esta misma moción queda reflejado que esto se

tenga que hacer dentro del marco del Fórum del voluntariado.

Y en este sentido creo que no me extenderé mucho más. En

mi segunda intervención ya podremos fijar exactamente cómo

quedan las enmiendas aceptadas después de que ustedes se

puedan pronunciar, y en este sentido esperaré el apoyo de todos

los grupos porque creemos que en materia de voluntariado,

como en general en casi todas las materias pero especialmente

en las sociales, todo lo que hagamos con un consenso y con una

mirada hacia el futuro evidentemente beneficiará mucho más a

los ciudadanos.

Muchas gracias.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció per defensar les esmenes RGE núm. 10317,

10318 i 10319/16, presentades conjuntament pels Grups

Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca. Té la

paraula el Sr. Josep Castells, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia o bona tarda,

senyores i senyors diputats. Sra. Fernández, com hem tingut

oportunitat de comentar durant el ple, la nostra visió respecte

de la proposta que vostè ens fa és que ja que existeix, primer,

una plataforma del voluntariat, que és activa i que funciona bé,

i, després, que ja hi ha un fòrum i que per tant hi ha un espai de

treball entre aquesta plataforma, el Govern i les altres

administracions, nosaltres consideràvem que no era gaire

oportú que el Parlament marqués l’agenda d’aquest fòrum,

creiem que realment el fòrum funciona i el què s’ha de fer,

quan s’ha de fer, per tant fixar les prioritats de treball, era

millor derivar-ho al fòrum.

Per això vam presentar una sèrie d’esmenes, bàsicament

doncs..., a la primera demanàvem al Govern que fes seguiment

dels treballs del fòrum i que implementés les mesures que

acordés aquest fòrum; a la segona l’instam a donar suport a les

activitats que ja du a terme la plataforma; i a la tercera, per

superar el que consideràvem que era una mica reduccionista de

fomentar el voluntariat en l’àmbit educatiu, proposàvem que el

fomentés en altres àmbits.

Tot això és compatible amb les línies que vostè ha apuntat

per assolir un acord. Nosaltres també creiem que és molt

important assolir el màxim d’acord possible en això. Per tant

nosaltres estaríem disposats, en vistes a aquest consens, a

retirar les nostres dues primeres esmenes; que en els dos

primers punts de la moció original es traguessin les referències

als terminis, perquè creiem que aquesta priorització l’ha de fer

el mateix fòrum; mantindríem la tercera esmena si vostè

l’accepta, que creiem que no desmereix ni impugna el que vostè

proposa sinó que ho amplia a altres àmbits; i també estaríem

d’acord a acceptar l’esmena presentada pel Partit Socialista

amb els canvis que vostès acordin.

Per tant, si estem d’acord en aquests punts doncs podríem

votar-hi a favor i que aquesta moció sortís amb el màxim suport

parlamentari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar, del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que a l’exposició s’ha

manifestat la voluntat que realment aquesta moció surti amb

concert, però a mi també m’agradaria recordar la intervenció

que va tenir la consellera, i crec que hem de lamentar entre tots

que hagin passat ja quasi vint anys des del 98, quan es va fer la

llei, que aquesta llei al final fins ara no hagi començat el seu

camí i no hagi començat el seu desenvolupament. Crec que en

aquest sentit val la pena que tots facem una reflexió i que tots

ens posem a fer feina tots plegats, perquè també és vera que

crec que la plataforma i aquestes entitats s’han posat d’acord

molt més abans que les voluntats polítiques per dur una tasca

de coordinació i per dur una tasca, diguem, endavant de

polítiques, encara que no siguin públiques, d’instar les

polítiques públiques en aquest sentit.

Per tant nosaltres sí que és vera que amb MÉS per Menorca,

com ha dit el company, la nostra voluntat era... enteníem que

les polítiques que s’havien de fer en voluntariat havien de ser

el marc del fòrum. Ens sorprenia que a la moció del Partit

Popular en cap moment no es posàs de manifest l’existència

d’aquest fòrum i que aquestes polítiques que demanava aquesta

moció fossin en el marc d’aquest fòrum de voluntariat. Veig

que entenem que pel que ha dit la diputada del Partit Popular

ells ja ho donaven per suposat, però, bé, en realitat ens

sorprenia i crec que és positiu que s’hagi entès o que haguessin

entès que s’havia de fer tot dins el marc. Per tant en aquest

sentit nosaltres només era, quan hem posat aquestes esmenes

damunt la taula, perquè creim que el voluntariat és una eina de

cohesió social i de benestar colAlectiu important,

importantíssima. 

I és vera que estam d’acord que conèixer la situació del

voluntariat era important fa quatre anys, quan governaven

vostès, i també ho és ara. Però aquest seguiment, com repetim

-per això en aquest sentit les esmenes-, s’ha de fer dins el marc

de totes les instalAlacions públiques que tenen competències, i

aquest és el camí. Per això hem presentat tant l’esmena 1 com

l’esmena 2, perquè les competències no són iguals en diferents

aspectes: en l’àmbit social, en temes de joventut, i com que el

voluntariat engloba molts d’aquests aspectes consideram que

l’àmbit del fòrum és essencial per realment fer una coordinació

així com toca.

En tercer lloc, el tema de (...); per tant, com ha dit el meu

company, nosaltres si al final s’entén que és dins el fòrum i

s’arriba a un acord de transacció també, igual que faran els

companys de Menorca, també retiraríem aquestes dues esmenes

al punt 1 i al punt 2.

Però sí que és vera que pel que fa al tema de les escoles que

també s’ha proposat, sí que és vera que m’agradaria..., que hem

presentat una esmena i també estaria bé que arribàssim a

qualque acord, entenem que... Jo crec que la participació a

l’àmbit de les escoles i sobretot a nivell d’edats, tant de

primària i d’alAlots molt joves i molt petits, és la comunitat

educativa, que diguem que és la que ha de fomentar

l’associacionisme, les associacions de pares, l’àmbit familiar és

el que ha de donar aquest suport, i s’han de fomentar aquests

valors de solidaritat i de colAlectivitat en el marc, diguem, de les

activitats escolars en general. És vera que vostès ja varen

propulsar l’anterior legislatura com un programa específic de

fomentar l’emprenedoria en alAlots de molt petita edat. Jo crec

que aquest tema de capelletes en aquest sentit, de fomentar ara

l’emprenedoria, ara el voluntariat, no és un marc adequat.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2016010317
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Aquests valors creim que s’han de fomentar a totes les

assignatures, tots els coneixements; vull dir que més que

fomentar si un alAlot ha de saber vendre i mercantilitzar-se, hem

de fomentar la seva creativitat, la seva imaginació, i hem de

fomentar programes innovadors precisament perquè aquests

alAlots i nins i nines siguin motivats cap a conèixer coses noves,

cap a una nova manera de conviure. Per tant creim més positiu

que fer programes, capelletes específiques, ara diguem

emprenedoria, ara voluntariat, sigui dins el marc dels valors

que s’ensenyen a la comunitat educativa i a l’escola, que

realment es facin presents aquests mesures, entendre el benestar

comú, entendre la convivència, entendre la participació, etc.,

etc. Per tant aquí un poc era la part d’aquesta esmena, de la

tercera esmena que s’havia presentat i amb la qual estam

d’acord.

Després, en el tema dels terminis, és vera que..., és

important, no?, com he dit abans, després de vint anys crec que

és una passa positiva que al final ens posem d’acord per tirar

endavant, però les presses tampoc no són bones. Crec que

aquest fòrum és el que ha de marcar el ritme, ha de marcar el

ritme de com s’han de dur a terme aquestes polítiques, i per tant

creim necessari que sigui aquest fòrum que exposi aquest

calendari i aquestes propostes, aquests plans o estratègies, o

com ho vulguem nomenar entre tots, això és el menys

important, però sí que es vera que consideram positiu que el

camí es marqui des d’aquest punt, i per tant des de MÉS per

Mallorca, en conclusió, si accepten transaccionar, amb la visió

que hem donat amb les nostres esmenes, un poc amb la

iniciativa d’arribar a un consens entre tots, estaríem disposats

a donar suport a la iniciativa.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció per defensar l’esmena RGE núm. 10320/16,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el

Sr. Jaume Garau, del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Jo crec que hi ha una

cosa en què estam d’acord tots, per això arribarem a un consens

en aquesta proposta; és que el voluntariat, les persones que fan

voluntariat, es mereixen tot el nostre suport i segurament més

del que som capaços de fer, i en aquest sentit les propostes que

fa el Partit Popular són propostes sensates. Conèixer la situació

del voluntariat, actuar en funció del coneixement que es té, més

profund del que es té ara, i al mateix temps fer actuacions

específiques en determinats sectors de la nostra activitat i de la

nostra societat, són propostes raonables. Únicament a través

dels grups de MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca i nosaltres

mateixos hem moderat una mica aquestes propostes i crec que

hem arribat a un acord que és satisfactori.

En el cas que ens ocupa, la nostra proposta era d’afegir un

text que digués que tot el que es fes, es fes en el marc del

Fòrum del voluntariat, on hi ha la Plataforma del voluntariat,

que agrupa unes trenta entitats entre les quals hi ha AMADIP,

Càritas, ONCE, Creu Roja, etc., moltes altres, però sí que és

bastant representatiu del que és avui el moviment del

voluntariat més actiu, més responsable, més conseqüent, etc.

Per tant ja amb la Sra. Fernández hem vist que la nostra esmena

es pot introduir, i per tant nosaltres, amb els retocs que ja ha dit

la Sra. Fernández que es farien, votarem a favor d’aquestes

propostes.

En el cas nostre, de la nostra esmena en concret, hi havia un

aspecte que els companys de MÉS volien retocar, que és que

allà on diu, al final, on diu “segons els recursos disponibles de

cada moment”, volien proposar que es digués “ajustat als

recursos disponibles de cada moment”. Tot això de canviar el

calendari, tan estricte com proposava el Partit Popular, com el

tema dels recursos s’ha fet en funció que siguin propostes que

no carreguin excessivament la feina, ja molt intensa, que té la

conselleria i per tant són propostes que es puguin fer i confiam

que així es facin.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marta Maicas, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda. Bé, la interpelAlació

del Partit Popular relativa al voluntariat, de la qual es va

despendre aquesta iniciativa, es presentava com a resposta a les

demandes del Fòrum del voluntariat. L’article 19 de la Llei del

voluntariat 3/1998, de 18 de maig, va crear el Fòrum balear del

voluntariat com l’òrgan consultiu de coordinació, de promoció

de la participació de la ciutadania, però no va ser fins al

setembre de l’any passat quan finalment l’actual Conselleria de

Transparència i Participació va tramitar i aprovar, després de

devuit anys, el decret que regula la composició i el règim de

funcionament d’aquest fòrum, i això ha permès convocar la

primera i fins i tot una segona trobada, el passat 3 de desembre,

entre representants de l’Administració de la comunitat

autònoma i els diferents representants del món del voluntariat.

Durant el fòrum es va posar en comú la situació actual del

voluntariat a les Illes i es van definir les línies generals de

colAlaboració entre l’administració i el món del voluntariat que

es volen seguir a partir d’ara. Entre altres qüestions, la

Plataforma del voluntariat de les Illes Balears va plantejar, per

una banda, la necessitat de desenvolupar la llei autonòmica del

voluntariat; un segon punt, que es realitzin accions concretes de

promoció; i un tercer punt per establir línies de finançament.

Efectivament, el 14 d’octubre s’aprovà la Llei 45/2015, del

voluntariat, d’àmbit estatal, de la qual m’agradaria destacar els

següents paràgrafs del seu preàmbul: “Casi veinte años después

esta ley se ha visto desbordada por la realidad de la acción

voluntaria y se hace necesario un nuevo marco jurídico que

responda adecuadamente a la configuración y a las

dimensiones del voluntariado en los comienzos del siglo XXI.

Esta ley da cobertura a una acción voluntaria sin adjetivos, sin

excluir ningún ámbito de actuación en los que en estos años se
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ha consolidado su presencia, y favorece que pueda promoverse

no sólo en el tercer sector -i aquí ve el que ens preocupa- sino

en otros ámbitos más novedosos como son las empresas, las

universidades o las propias administraciones públicas.” Des

de Podem no permetrem que el voluntariat llevi drets

substituint funcions d’un professional; tampoc que es donin

pràctiques abusives en aquest colAlectiu. 

La Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat, i les

diferents normes de voluntariat de les comunitats autònomes,

coincideixen en gran mesura en les notes configuradores i en

els principis que inspiren l’acció voluntària: solidaritat,

voluntarietat i llibertat; gratuïtat i vinculació a l’entitat del

voluntariat, i a un programa de voluntariat. Nosaltres vetllarem

perquè les accions del voluntariat no sobrepassin aquestes

accions. Trobem perillós la inclusió d’empreses, universitats i

administracions públiques dins les accions del voluntariat tal i

com contempla la llei actual estatal. En una societat amb un

percentatge tan alt d’atur i de precarietat laboral el voluntariat

pot suposar un estafa i/o una forma d’explotació gratuïta.

Senyores, senyors, el voluntariat no s’ha de fomentar sinó

regular, i evitar que sigui un treball esclau, que precaritzi el

treball assalariat. El que s’ha de fomentar és la participació

solidària i, d’aquí, que es vagi generant una societat solidària,

que comenci per entendre per què hi ha desigualtat, implicant-

se en els projectes de barri, saber les necessitats de la gent que

viu al seu voltant. En definitiva, crear consciència social a

través del treball comunitari per crear una societat més solidària

i més justa.

A continuació llegiré el que diu l’article 60, relatiu al

voluntariat social, de la Llei de serveis socials de les Illes

Balears, en el seu capítol quart, de participació ciutadana: “1.

Les administracions públiques han de promoure i fomentar la

participació solidària i altruista de la ciutadania en actuacions

del voluntariat a través d’entitats públiques o d’iniciativa

social. 2. L’activitat voluntària no implica en cap cas relació de

caràcter laboral o mercantil o contraprestació econòmica, i té

sempre un caràcter complementari de l’atenció professional.

Per tant no pot substituir la tasca que correspongui a una funció

professional d’acord amb l’ordenament jurídic, i a aquests

efectes l’administració ha d’establir els mecanismes adequats

de control. 3. El règim jurídic d’actuació del voluntariat social

és el que estableix la Llei 3/1998, de 18 de maig, del

voluntariat de les Illes Balears, i les disposicions que la

substitueixin, modifiquin o contemplin.”

Bé, mentre no hi hagi més foment de la participació

ciutadana, treball que correspon desenvolupar i fomentar a la

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, i no es reposi

novament l’assignatura d’educació per a la ciutadania, donarem

suport a aquesta PNL amb les esmenes presentades.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Deia la Sra.

Fernández en el seu torn de rèplica durant la interpelAlació de

dia 31 de maig: “Les administracions no hem estat a l’alçada

del moviment del voluntariat”. Des d’El Pi hi estam totalment

d’acord i creiem que és molt bo saber-ho veure i saber-ho

admetre, però una vegada s’han acceptat els errors és hora de

pensar en positiu, és hora de sumar, és hora de construir. 

La tasca que fa el voluntariat en aquesta terra, ja sigui de

caire social, mediambiental, sociosanitari, educatiu, és

impagable i necessita discursos en positiu, ajuts i suport. Ni

bregues ni recriminacions ni que l’administració pública li posi

traves. Dit això, esper que els errors que s’han comès ens

ajudin a planificar millor aquesta tasca i que sapiguem a partir

d’ara estar a l’alçada de les necessitats d’aquests moviments.

Des d’El Pi votarem a favor dels tres punts de la moció que

es presenta per part del Partit Popular. Fer un estudi per saber

en quina situació es troba el voluntariat és imprescindible si,

com deia, volem aprendre dels errors del passat. No sabem

quants voluntaris i voluntàries hi ha en aquests moments

colAlaborant amb les diferents associacions de Balears, i ho hem

de saber, perquè només si tenim una xifra es podrà planificar

l’actuació d’acord amb les necessitats que es presenten.

Pel que fa al punt 2, que solAlicita fer un pla de foment de

voluntariat en coordinació amb la resta d’administracions,

també creiem que és fonamental dotar de transversalitat aquesta

acció pel fet que totes les administracions hi estan implicades.

Segons dades del 2014 el voluntariat a l’Estat ha augmentat un

30% en comparació amb la xifra del voluntariat abans de

començar la crisi econòmica. La societat hi és quan la

necessiten, la gent ha estès la mà a qui ho demana i hem

d’aprofitar aquest augment de la solidaritat per ajudar a

organitzar-la de la forma més eficient. 

No es pot oblidar que les característiques de voluntariat han

evolucionat així com ha evolucionat la societat i les necessitats

d’aquest segle XXI. Les universitats i les entitats privades s’han

involucrat de maneres diferents en l’acció del voluntariat i les

administracions públiques han de colAlaborar i unir esforços

amb elles per maximitzar l’aprofitament dels recursos. I així ho

reconeix la Llei estatal 45/2015, de voluntariat.

D’altra banda, també és imprescindible fomentar el

voluntariat dins l’àmbit escolar perquè, tot i que arran de la

crisi econòmica el voluntariat ha crescut, no podem passar per

alt que és en l’educació dels més petits i joves on es comença

a construir una societat més justa i solidària per al demà. És

important que des de ben petits els nostres infants coneguin i

participin en les diferents formes d’altruisme.

Passant a les esmenes que s’han presentat, des d’El Pi no

veiem massa clar l’esmena que abrigava el punt número 1 i

número 2 de la moció, més que res perquè canviaven, des del

nostre punt de vista, el sentit. Sí que veiem adient l’esmena...

-em referesc a les de MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca-,

al número 3 perquè també obri més el ventall al voluntariat i no

ho especifica només en termes d’educació. I per part de

l’esmena del Partit Socialista també ho veiem bé.
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No he entès, per part de Podem, que puguin comparar el

voluntariat amb precarietat laboral, crec que no té res a veure,

i comparar el voluntariat amb participació ciutadana també crec

que no és el moment ni el lloc ni el tema.

Dit això, des d’El Pi entenem que el voluntariat és una

forma d’enfortir la societat civil i, per tant, les administracions

públiques, juntament amb les privades que s’hi vulguin adherir,

són les que ho han d’incentivar. Durant la interpelAlació es va

parlar de quin govern havia convocat el Fòrum de Voluntariat

i quin no, es va discutir sobre qui donava més subvencions que

l’altre, però això no és construir ni està a l’alçada de la gent que

dedica el seu temps lliure a ajudar als altres. Hi ha un conveni

amb la UIB, un conveni amb la Plataforma del Voluntariat, pel

setembre a Palma es celebrarà el 20è aniversari del Servei de

Voluntariat Europeu, això és fer feina en positiu, i només així

entre tots i totes farem una societat civil més participativa, més

altruista i amb més valors. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester, del Grup Parlamentari

Mixt, Ciudadanos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. El

voluntariado es la mayor red humanitaria a nivel mundial, el

voluntariado es una forma poderosa de involucrar a los

ciudadanos en la transformación de nuestro entorno a escala

local, nacional y mundial. 

En Baleares para realizar un voluntariado se puede ir

directamente a la ONG o a la asociación en la que se quiere

realizar el voluntariado, o bien contactar con entidades, como

la Plataforma del Voluntariado de las Islas Baleares, que

trabaja promoviendo la coordinación y la colaboración entre

entidades que promueven la acción voluntaria. La plataforma

pone en contacto a los voluntarios con las treinta entidades

integradas en esta plataforma. 

Por otra parte, si la persona interesada en realizar un

voluntariado es universitaria se puede dirigir a la Oficina de

Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la UIB o bien al

Servicio Voluntario Europeo, que es una acción en todo el

programa Erasmus Plus, Programa Europeo de Juventud en

Acción, dirigida a jóvenes entre 17 y 30 años. 

También tenemos el voluntariado ambiental, cuidando el

entorno también se cuida las personas, y hace poco en comisión

se aprobó la realización del Plan de Desarrollo del

Voluntariado Ambiental. Así mismo, la Ley estatal de 2015, de

voluntariado, incluye el voluntariado educativo, el deportivo y

el cultural, que son ámbitos que creemos que son también muy

importantes. 

Con todo esto quiero evidenciar que es necesario saber

cuántos voluntarios tenemos en nuestra comunidad, en qué

entidades se encuentran trabajando, cuál es su situación.

Creemos que sería una buena medida ofrecer una acreditación

tras su formación básica como voluntario, sólo así, con datos,

podremos saber lo que se está haciendo y si está llegando a

todos los colectivos, sólo así sabremos cómo se puede mejorar

la acción del voluntariado. 

En la interpelación, la Sra. Fina Santiago comentó que se

estaba trabajando con el Servicio de Entidades Jurídicas que

gestiona el registro de asociaciones... -perdonad, perdone, sí, la

Sra. Ruth-, que gestiona las asociaciones y fundaciones de la

comunidad autónoma, para incluir en el registro una pestaña

donde se diga si una asociación es o no de voluntariado para

tenerlas así identificadas, y nos parece correcto pues es

necesario, pero también creemos que es necesario tener un

registro de voluntarios acreditados. Hablando con diferentes

entidades sociales todas han coincidido que tienen a sus

voluntarios formados por las propias entidades y acreditados,

por lo que desde Ciudadanos creemos que de alguna forma se

deberían reunir estos datos tan valiosos y hacer un estudio, que

propondríamos fuera, dentro del Forum de Voluntarios. De la

situación del voluntariado en nuestra comunidad es muy

importante tener datos.

También creemos necesario hacer visible la labor del

voluntariado de cara a la ciudadanía y sensibilizar a los más

jóvenes animándoles a que todos podemos aportar nuestro

pequeño grano de arena para mejorar nuestro entorno. 

Desde Ciudadanos creemos que se ha de educar a los

jóvenes en tener espíritu crítico y rebelarse si se encuentran con

realidades injustas o que se pueden mejorar. Pero no sirve de

nada si dejamos que se estanquen en su propia crítica o

indignación, les hemos de animar a que no se conformen con la

indignación o la crítica, sino que pueden arremangarse y

revertir a realidad, ser positivos y comprometerse, regalar su

tiempo a otros pues este hecho vuelve como un bumerang hacia

la persona.

Los jóvenes y los no tan jóvenes tienen mucho que aportar

y una manera de hacerlo es mediante el voluntariado y para ello

se tiene que dar a conocer. Por eso estamos a favor de esta

proposición pues se necesita tener una estrategia de actuación

para su promoción y ciertamente, como dice el Partido

Socialista en su enmienda, ajustado a presupuesto. 

También nos parece muy importante el fomento del

voluntariado en la ciudadanía, pero también a nivel escolar. Por

eso también apoyaremos los otros dos últimos puntos de la

proposición.

Y estamos de acuerdo con las transacciones que se han

hecho con las enmiendas que se han presentado. Muchas

gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sandra Fernández per fixar la posició

i assenyalar les esmenes acceptades.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer a

los grupos el apoyo a esta moción. Como ya he comentado en

mi primera intervención, es cierto y yo creo que se puede

deducir de mi intervención en la interpelación, que nosotros
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consideramos que tiene que ser el forum el que pueda marcar

las pautas y después evidentemente el Govern ejecutar, pero

desde luego queda mucho más mejorada esta moción,

reflejando por escrito que todas estas actuaciones que nosotros

planteábamos se tengan que hacer a través del Forum del

Voluntariado, o dentro del marco del voluntariado.

Como decía la Sra. Sureda, es cierto y yo ya lo comenté en

mi intervención en la interpelación, que las administraciones no

hemos estado a la altura del voluntariado y es cierto que la Ley

del voluntariado ha tardado mucho en desarrollarse, para poder

celebrar el forum, para poder ponerlo en marcha se necesitaba

regularlo mediante decretos, se inició la pasado legislatura y se

ha finalizado ésta. Pero también estamos de acuerdo que a

partir de ahora debemos mirar hacía el futuro y evidentemente

seguir trabajando y que este impulso no pare.

Los plazos, evidentemente nosotros creemos que habíamos

puesto unos plazos que podían ser asumibles, pero en cualquier

caso, como ya he comentado antes, no tenemos ningún

problema en poder suprimirlos de las dos propuestas. Y en este

caso que se puedan establecer dentro del Forum del

Voluntariado.

Sí que comentarle a la representate de Podemos, a la Sra.

Maicas, que en primer lugar se quede tranquila porque las

dudas esas que le ha suscitado la Ley estatal del voluntariado,

le animaría a seguir leyendo la ley, que no se quede en la

exposición de motivos, yo simplemente le leeré brevemente el

artículo 3, que habla del concepto del voluntariado y que

básicamente lo que dice es que “se considerará siempre que

reúna los siguientes requisitos: Primero, que tenga carácter

solidario. Dos, que su realización sea libre, sin que tengan su

causa en una obligación personal, o deber jurídico y sea

asumida voluntariamente. Que se lleva a cabo sin

contraprestación económica o material. Y que se desarrollen a

través de entidades de voluntariado, con arreglo a programas

concretos”, etc.

¿Qué significa esto? En primer lugar, un paso muy

importante para las entidades de voluntariado que están en la

plataforma estatal del voluntariado, porque por primera vez en

una ley se recoge algo que siempre había generado mucho

debate y es que se apuesta por el voluntariado dentro de las

entidades; es decir, por ejemplo las empresas el voluntariado

que haga lo tienen que hacer a través de las entidades y en

colaboración con las entidades, no a través de un voluntariado

propio.

Y después, si sigue leyendo la ley, hay muchos artículos que

evidentemente son muy restrictivos y que dejan muy claro que

en ningún caso se puede sustituir evidentemente una función

que es un trabajo, por una acción voluntaria. También

comentarle que la participación solidaria, la participación

activa, la participación política, como lo queramos llamar no es

voluntariado siempre, y nosotros ahora estamos hablando de

voluntariado. Es cierto y se ha comentado muchas veces en este

pleno, que deberíamos tener un debate sobre la participación,

cómo poder mejorarla, cómo poder impulsarla, cómo poder

regular todos los organismos que hay hoy en día, pero hoy

hablábamos de voluntariado.

Usted también decía que la responsabilidad era de la

consellera de Servicios Sociales. Yo creo que bueno, ya que

han creado la Conselleria de Transparencia, Participación, pues

no le quiten competencias y la Sra. Fina Santiago ya tiene

bastente con lo suyo. Entonces yo creo que le pediremos

responsabilidades a la consellera. 

Decirles también que la moción quedaría... -sí, para que

puedan apuntar- que la moción quedaría así: en el punto uno

quedaría igual, pero suprimiendo el plazo de 6 meses. 

El punto número dos quedaría igual, suprimiendo el plazo

también de un año, y cambiando la palabra “plan” por

“estrategia”.

En el punto número tres, aceptaríamos la enmienda

presentada por los Grupos de MÉS per Menorca y MÉS per

Mallorca, o sea que se aceptaría la enmienda.

Aceptamos incorporar un nuevo punto cuatro, que, como

antes ha comentado el Sr. Garau, pero era una propuesta que le

hacíamos desde el Grupo Popular, que en lugar de poner la

palabra “segons”, poder poner “ajustándose” porque creíamos

que dejar en la redacción “según los recursos disponibles”,

pues no quedaba garantizado que se cumpliese. Podía ser si

había recursos que se hagan las propuestas que nosotros

planteábamos y si no pues no se harían. Nosotros creemos que

si se tiene un presupuesto ajustado, también se pueden hacer

muchas cosas y las adecuaremos en este sentido a este

presupuesto.

Y por nuestra parte nada más y volver agradecer a los

grupos el apoyo a la moción.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)    

LA SRA. PRESIDENTA:

Es pot considerar aprovada per assentiment la moció amb

els termes que ha especificat la Sra. Fernández?

Manifestat l’assentiment, queda aprovada la moció.

IV. Proposta de creació d’una comissió no permanent

d’investigació sobre les autopistes d’Eivissa, escrit RGE

núm.  9616/16, complementat amb el RGE núm. 9648/16,

presentat pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca,

MÉS per Menorca i Podem Illes Balears.

Passam al punt quart de l’ordre del dia, que correspon a la

proposta de creació d’una comissió no permanent

d’investigació sobre les autopistes d’Eivissa, escrit RGE núm.

9616/16 presentats pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca,

MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, complementat amb

l’escrit RGE núm. 9648/16. 

Té la paraula el Sr. David Abril del Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609616
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609616
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609648
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. Les autopistes d’Eivissa tornen ser

notícia aquests dies, no només per la proposta de creació d’una

comissió d’investigació per part de diferents grups

parlamentaris, per aquest debat, -que a nosaltres ens hauria

agradat i ja ho vàrem dir en el seu moment, que hagués estat

fora de campanya electoral, va ser el Partit Popular que va

decidir que així fos- sinó que també és notícia per les diferents,

per les dues sentències consecutives que durant la setmana

passada i aquesta s’han sabut, dictades pel Tribunal Suprem, i

que ratifiquen sentències emeses anteriorment pel Tribunal

Superior de Justícia de les Illes Balears, malauradament a favor

de les empreses concessionàries d’aquelles carreteres, unes

sentències que condemnen la comunitat autònoma de les Illes

Balears i per tant, la ciutadania d’aquesta comunitat, perquè

parlam de doblers públics, a pagar 30 milions d’euros.

Unes sentències que arriben quan fa just 10 anys de

l’aniversari d’un dels atemptats més grans contra les nostres

illes i contra l’illa d’Eivissa concretament, tant en termes

mediambientals, com patrimonials, humans, d’atemptat i jo

diria també contra la decència i la dignitat. Un atemptat

perpetrat pel mateix Govern que va saquejar les arques

públiques d’aquesta comunitat i amb implicacions tan tangibles

com el fet de representar la segona hipoteca més grossa de la

nostra comunitat, després de l’Hospital de Son Espases,

perpetrat amb el mateix modus operandi. Si per Son Espases

pagam un cànon d’uns 30 milions d’euros a l’any, aquí pagam

amb les autopistes d’Eivissa en pagam uns 25 per 25 anys, una

bona hipoteca.

Sí senyores i senyors, el procés de disseny, adjudicació i

execució de les autopistes d’Eivissa va estar plagat

d’irregularitats des del minut 1. Des del simple fet de dirigir

aquest projecte per part d’un govern que ja no tenia les

competències en matèria de carreteres, perquè s’havien

traspassat als consells insulars. No parlam de qualsevol

infraestructura. Passant per damunt de les normes més bàsiques

del procediment administratiu, però sobretot per damunt de les

vides fins i tot de multitud de residents, que van ser trets de les

seves cases per la força i per cert, com em comentava l’altre dia

una de les afectades, na Maria de Cas Puig, que encara no han

cobrat per aquell desastre per les expropiacions. Amb defectes

de construcció a l’ordre del dia que encara ara provoquen la

inundació de determinats trams de vials, amb una destrucció

brutal i incalculable de patrimoni històric i cultural, que va ser

arrasat des del jaciment de Can Pere Arabí, com molts altres

jaciments, que ni tan sols van tenir temps ni de ser catalogats,

ni avaluats. Les 30.000 camionades de terra encara en conflicte

perseguides, per l’ex-ministre i també promotor Matutes i

facilitades per la seva filla, llavors consellera insular d’Obres

Públiques del Consell d’Eivissa. L’1% d’inversions culturals

desaparegut, perquè encara l’esperen, de les obligacions que

tenien les concessionàries. I molt més.

Però si consideren que tot això són elements subjectius,

permeti’m que els citi només algunes de les conclusions

textuals, insistesc, textuals, amb referències concretes del

dictamen jurídic i penal sobre els expedients administratius de

la construcció dels accessos a l’aeroport d’Eivissa i el

desdoblament de Sant Antoni, encarregat a la Universitat

Carlos III de Madrid sense entrar massa en detalls: “L’actuació

prèvia a les eleccions de 2007 va tenir una clara premeditació,

es volien inaugurar obres megalòmanes, obres públiques fos

com fos, per això es va conculcar de manera sistemàtica i

capritxosa” -estic citant textualment- “les normes

procedimentals que regeixen la contractació pública.

A les licitacions es va actuar causant un evident perjudici

econòmic a l’administració autonòmica seguit d’un ilAlícit

afavoriment de tercers”, estic, insistesc, citant textualment.

“Els expedients de contractació estan caracteritzats

globalment i tràmit a tràmit per la injustícia i l’arbitrarietat i

s’incardinen clarament en el delicte de prevaricació, recollit a

l’article 404 del Codi Penal”.

Vaig acabant amb les conclusions, “Es va causar un greu

perjudici patrimonial a l’administració pública que hauria de

ser considerat com un delicte de malversació de cabals

públics”, i conclusions que també parlen de “dolosa acceptació

per part de l’administració de la CAIB d’unes despeses de

manteniment que tripliquen el cost de mercat o el flagrant

incompliment de les condicions de licitació per part de les

empreses concessionàries pel que fa als comptadors de cotxes

que justifiquen” -malament, és clar- “això que s’ha anomenat

a l’ombra”.

Tot això i més diu un informe que el Govern del Sr. Bauzá

va guardar dins un calaix a l’inici de la passada legislatura i que

no varen servir a l’administració autonòmica per defensar els

interessos comuns com caldria, amb informes i recursos davant

les reclamacions de les concessionàries que (...) sembla que

s’hagin aprofitat d’una actitud, diguem-ne, passiva, per ser

amables, de les administracions.

I sí, sé que vostès diran..., alguns, que per poder justificar

el no a aquesta comissió d’investigació, que no és el moment,

que ja hi ha hagut sentències judicials, jo justament he

començat parlant de les sentències judicials, justament a posta

i crec que si ningú no té res a amagar hauria de votar a favor,

eh?, ara que tant agrada aquest lema, no?, vostès el tenen com

a un lema electoral, a favor. Idò va, votin a favor d’aquesta

comissió d’investigació si realment no tenen res a amagar.

(Alguns aplaudiments)

supòs que diran que no es poden discutir les sentències

judicials, les darreres justament del Suprem, que és la màxima

instància, tan casuals, no?, que justament surten la mateixa

setmana que presentam aquesta proposició al Parlament i amb

un tràmit, diguem-ne, exprés, si les comparam amb altres

resolucions de la màxima instància judicial de l’Estat.

Idò nosaltres, si aquestes sentències van contra l’interès

general, contra l’interès d’aquesta comunitat i contra la

ciutadania, perquè, independentment de tots els sobrecostos

que arriben fins a uns 1.500%, parlam de 30 milions d’euros,

un 150% del que hem destinat enguany a la renda social, i això

és un escàndol, això és una indecència, ho digui qui ho digui.

I si aquestes sentències són així el nostre grup està en contra

i trobam que val la pena moure cel i terra per revisar-les
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sobretot per revisar els dèbils fonaments en què es basen,

sobretot quan s’ignora activament per part d’aquest

procediment judicial, malgrat siguin procediments judicials

diferents, i ja saben que el món del dret és molt complicat i de

vegades molt convenient, que un dels principals adjudicataris

d’aquestes concessions i beneficiari d’aquestes sentències és el

Sr. Enrique Ortiz, el rei de la corrupció valenciana, la polla

insaciable com ell mateix s’autodenomina, amic i còmplice de

Cotino, el coneixen al Sr. Cotino?, lligat a les trames Brugal i

Gürtel, de moment, perquè té un bon grapat de procediments

oberts, i qui fa just dos mesos, l’1 d’abril d’enguany, fa només

dos mesos, va confessar per escrit davant el jutge que havia

estat sistemàticament finançant de manera irregular i

sistemàtica el Partit Popular.

Per tant, que s’emetin sentències judicials sabent que hi ha

hagut fets greus i irregularitats des del minut u d’aquestes

autopistes i s’ignori que a més el principal beneficiari

d’aquestes sentències, en contra de l’interès general d’aquesta

comunitat, és un corrupte o un finançador també de corruptes,

si volen, doncs nosaltres pensam que val la pena que sigui

revisat.

No ho entenem, i com a representants que som màxims de

la sobirania popular, des de MÉS per Mallorca pensam que

tenim l’obligació de defensar fins a les darreres conseqüències

i amb totes les energies i les eines disponibles els interessos de

la gent de les nostres illes.

I aquí és on encaixa la proposta de crear aquesta comissió

i els don tres motius o si volen quatre: primer, perquè sí, les

comissions d’investigació serveixen i com a referència tenim la

darrera celebrada en aquest parlament fa just un any, a finals de

la passada legislatura, la de Son Espases, que va servir per

aportar llum, per recuperar la veritat i per acompanyar també

un procés judicial, fins al punt que les conclusions de la

Fiscalia anticorrupció i les del nostre grup parlamentari

d’aquella comissió són gairebé idèntiques.

Segon, perquè encara no s’ha posat en marxa l’Oficina

Anticorrupció, que si estàs en funcionament serviria per actuar

davant d’uns fets tan greus amb garanties, amb investigacions

sobre contractacions públiques i altres supòsits, però sobretot

amb la idea de prevenir, que ja ens hagués agradat que

s’haguessin pogut prevenir fets com els que denunciam amb

aquesta mena d’actuació. No la tenim, però sí que tenim

aquesta possibilitat de fer aquesta comissió d’investigació.

I tercer, perquè si hi ha la més mínima possibilitat de

recuperar els diners i qui sap si en funció d’aquests sobrecostos

enormes les autopistes, ves a saber si hem de recuperar també

les autopistes, tenim l’obligació de fer-ho possible, perquè per

això ens paguen, senyores i senyors. No sé si algú d’aquí haurà

de tornar doblers, però que almanco la comunitat autònoma que

recuperi tot allò que pugui, que, per poc que sigui, en el

moment en què vivim serà molt.

Per tot això i també, perquè s’ha de dir, per restituir la

dignitat d’un poble i d’una gent que es va aixecar justament per

evitar el saqueig de les seves cases, del seu territori, del seu

patrimoni natural, cultural i històric i que han estat assenyalats

en el relat oficial... els del partit responsable de les

irregularitats i unes sentències que cal, sí o sí, revisar si

realment volem que es faci justícia, que se sàpiga la veritat i

que mai més no es tornin repetir històries com aquesta en la

nostra terra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Vicepresidenta segona substitueix la Sra.

Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Següent grup parlamentari, Grup

Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula el diputat Nel

Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors

diputats. En el nostre sistema de democràcia parlamentària els

òrgans legislatius, els parlaments són l’expressió popular i la

representació de l’electorat, són els òrgans legitimats per

legislar, per elegir un executiu i per orientar i controlar les

seves actuacions. Dic açò perquè la tasca de control es pot

portar a terme de moltes maneres i al nostre marc normatiu

s’estableixen instruments per dur a terme aquest control, les

preguntes parlamentàries, les compareixences, les comissions

de control al cas d’IB3 i les comissions d’investigació. 

Aquest no és un instrument extraordinari, està previst al

nostre Estatut d’Autonomia, a l’article 45.3, i al nostre

reglament, també a la Constitució Espanyola a l’article 76...

tantes vegades utilitzat com a referent d’aquesta forma

d’organitzar i d’actuar l’Estat, doncs també s’hi preveu aquesta

comissió, i en tots els casos es diu que es podrà crear una

comissió d’investigació -i ara ho llegesc literalment del nostre

reglament a l’article 55- “es podrà crear una comissió

d’investigació sobre qualsevol assumpte d’interès públic dins

l’àmbit competencial de la comunitat autònoma”.

Diu també, el Reglament deixa clar que les conclusions es

plasmaran en un dictamen que serà debatut al Plenari i que les

seves conclusions no seran vinculants pels tribunals. Bé idò, la

comissió que proposam avui sobre les autopistes d’Eivissa, té

a veure amb una competència de la comunitat autònoma? És

evident que sí. És un tema d’interès públic, com demana el

nostre estatut i el Reglament? Jo crec que és molt evident que

sí. 

El conveni de carreteres del 1999 feia una previsió d’una

despesa de 8,33 milions d’euros i hem arribat a superar, el cost

final, més de 150 milions d’euros. Ja s’ha dit, són una de les

obres públiques més cares i sobretot amb més sobrecost que ha

tingut les Illes Balears.

A més a més, sabem, posteriorment per un informe

d’auditoria, perquè una comissió d’investigació no és una

auditoria, però sabem a través d’un informe d’auditoria que...

ja serà massa tard, però que és important, que el desdoblament

en molts de casos no era necessari per raó de trànsit, que
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tampoc no era necessari el soterrament de vies ni de moviments

de terres en molts casos, ni tampoc no eren necessàries les tres

màquines llevaneus que encara ningú no ha vist, ni era tampoc

necessari el revolt Matutes que era... tècnicament absolutament

innecessari, etc. I açò ens deixa, i per açò té interès públic, una

herència, una herència que és una hipoteca de 20 milions

d’euros a pagar en 25 anys, una hipoteca que s’afegeix, com

també s’ha dit, a altres hipoteques de les quals aquí, en aquesta

cambra, ja n’han donat compte: el metro de Palma, 22 milions

d’euros anuals; el Palma Arena, 5,8 milions d’euros cada any;

etc., etc. Són unes obres que, a part que políticament van ser

qüestionades des del minut zero, com deia avui tenen un

impacte sobre el nostre pressupost, sobre la nostra comunitat

autònoma, que és ben viu. 

A més a més diferents processos judicials han aportat nova

informació que avui justifica i fa necessària una revisió de

determinats temes. Avui tenim més llum, més claredat en

qüestions com el finançament de la campanya electoral del

Partit Popular, el finançament de la seu del Partit Popular i el

finançament del partit, del Partit Popular. Va ser n’Enrique

Ortiz, relacionat amb la trama Gürtel, que posava de manifest

que en obres d’aquestes dimensions era -deia ell- habitual que

el partit rebés el 3% de la comissió; ho deia ell, alguna cosa

devia ser ver. 

Arran del nou context, jo crec que no només com un fet

extraordinari sinó com a ordinari, és l’obligació d’aquest

parlament revisar i actualitzar la seva tasca de control en aquest

cas, de control polític, i si d’aquí es deriven altres accions, de

control administratiu, penal o el que sigui, doncs així s’haurà

de fer per la institució corresponent.

Per altra banda la comissió també val la pena dir que és

coherent amb els compromisos dels acords pel canvi d’auditar

el deute, de conèixer l’origen del deute, de conèixer la

legitimitat del deute, i en aquest sentit tenim antecedents

recents i profitosos als quals el Sr. Abril ja ha fet referència;

creim que la comissió d’investigació referida a Son Espases va

donar els seus fruits, va ser profitosa, és un bon referent, i per

tant nosaltres l’agafam com a referent per a aquesta també

comissió d’investigació en el cas de les autopistes d’Eivissa. 

I finalment, per acabar, crec que la por i les alAlusions fetes

aquests dies o que hem pogut llegir pels mitjans de

comunicació fetes pel Partit Popular no només són falses, sinó

que crec que mostren, expressen una por, la por que tornin

sortir, que surtin nous pots de Cola-cao. El control parlamentari

no és una auditoria, ho torn a dir, no és un instrument

extraordinari; hauria de ser un instrument que està a l’abast,

recollit a l’Estatut i al Reglament perquè l’utilitzem, i en aquest

cas creim alguns diputats, alguns grups parlamentaris, que és el

moment d’utilitzar-lo. No és una arma electoralista, com ha dit

el Partit Popular; no és un tema que está muy investigado, com

ha dit el Partit Popular; jo crec que tot açò sona a excuses, sona

a por, i sobretot posa en evidència que la tan exigida

transparència del Partit Popular a l’actual govern era tot

comèdia, tot escenificació; la senyora Opacitat no ha

internalitzat ni sap interpretar bé el paper de senyora

Transparència. La política de vidres tintats s’ha acabat en

aquest parlament, i ara demanam i volem utilitzar els

instruments legítims perquè tothom, la ciutadania, pugui

conèixer quina és la realitat. La realitat política; judicialment,

lògicament, seran els jutges, els tribunals, els que hauran

d’emetre els seus dictàmens.

De fet ja els dic que crec que l’evidència d’aquests anys

posa jo crec que una situació molt clara: que en actuacions tan

costoses com les autopistes d’Eivissa o Son Espases, amb

sobrecostos tan elevats, possiblement la comissió parlamentària

de control -no dic d’investigació sinó de control- tal vegada

hauria de ser un procés més ordinari, molt més ordinari, perquè

no només en aquesta comunitat autònoma sinó en altres

comunitats autònomes s’ha demostrat, s’ha vist que és d’allà on

es deriven processos no tan transparents, molt més foscos, que

han originat i generen no només malestar sinó desconfiança de

la ciutadania respecte de les institucions i dels governs, i per

tant val la pena en aquest sentit fer un esforç, fer un esforç en

allò que teòricament tots hem recitat però que a l’hora de la

veritat és més difícil d’executar. Avui és una proposta per

executar açò: més transparència, més control i més claredat en

la gestió dels recursos que són dels ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, el Sr. Aitor Morrás, per un temps de deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Estamos aquí solicitando la creación

de esta comisión de investigación para conocer la verdad. Sí, és

para conocer la verdad. Y es para conocer la verdad y no es

para montar ningún circo, y aquí quiero reivindicar...

(Remor de veus)

...quiero reivindicar el Parlamento como sede de la soberanía

de la ciudadanía de las Islas Baleares para...

(Continua la remor de veus)

...conocer la verdad sobre todo el proyecto de las autopistas de

Ibiza.

Si a ustedes les parece que intentar conocer esa verdad es

montar un circo, muy poco favor le hacen a este parlamento,

señorías. 

Ya dijimos..., dijimos en elecciones, dijimos desde nuestra

creación, desde la creación de Podemos, que íbamos a abrir las

ventanas, que íbamos a sacar el aire viciado de las

instituciones, que íbamos a abrir los cajones, y así estamos,

intentando que esos cajones se abran y se conozca la verdad.

No es que coincida que estemos ya en campaña electoral, son

muy conscientes ustedes que fueron ustedes mismos quienes
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provocaron que este debate lo tengamos justo hoy en concreto,

puesto que se negaron a que fuese en otra fecha.

(Se sent una veu de fons que diu: “La semana pasada”)

(Algunes rialles)

Es..., es totalmente..., es totalmente necesario seguir

teniendo gestos. Se ve que hay que seguir teniendo gestos, Sr.

Antoni Camps, porque si no..., porque si no no se realizan las

acciones, y como bien usted dice no sólo son necesarios los

gestos, sino son la gestión, y por eso estamos haciendo o

solicitando la creación de una comisión de investigación sobre

las autopistas de Ibiza.

Pero, claro, esto en realidad de las autopistas de Ibiza fue

un espectáculo detestable en la legislatura del 2003 al 2007,

por Matas, que además de las autopistas realizó otro tipo de

acciones que se devenían después ilegales, y eso sí que es un

verdadero circo. Pero esas acciones de ese gobierno lo único

que han dado ha sido poco pan y pésimo circo, un circo de tres

pistas, el circo de la avaricia. Está la pista de la destrucción del

medio ambiente, casi 40 quilómetros de autopista en una isla de

reducidas dimensiones; tramos de hasta ocho carriles en zonas

quilométricas como del quilómetro 3 al 9, que se compone de

calzada, viales de accesos y medianeras; invasión del parque

natural; 30 averías en tuberías de agua; una autopista que se

inunda constantemente. Los pozos de agua se secaron

completamente en 2007 por la extracción de agua de las

empresas constructoras. ¿Se acuerdan ahora que debatimos

mucho de la sequía de Ibiza? De aquellos polvos, estos lodos.

Además también se enterraron yacimientos arqueológicos y

también se destruyeron edificios patrimoniales, como los

molinos. Aviación civil se preocupó porque se habían instalado

hasta grúas de 30 metros justo en la zona de toma de tierra. La

empresa MAB, Matías Arrom Bibiloni, tuvo que desmontar la

planta asfáltica de Sant Jordi porque estaba muy cercana, justo

limítrofe con un núcleo urbano. 

Es la época más voraz y depredadora de territorio que se ha

vivido en Ibiza, y en aquellas épocas el Sr. Jaume Font era el

conseller de Medio Ambiente. Le damos la bienvenida a que

ahora sea... o sea, ha venido también a proteger la posidonia,

pero hay que recordar también que en aquella época en la

conselleria que usted dirigía se autorizó, se dio paso a un

informe medioambiental al puerto de Es Viver que pretendía la

destrucción de 120.000 metros cuadrados de posidonia.

(Remor de veus)

Bien, luego tenemos una segunda pista, tenemos la pista de

la represión...

(Remor de veus)

Sí, sí, tenemos la pista de la represión. En Ibiza supuso la

mayor movilización ciudadana de la historia, todo, ¿por qué?

Porque había gente, había mucha población, la mayoría de la

población, que entendía que hay dos modelos, el que se estaba

realizando en Ibiza, el que había en Ibiza, y el de Marbella, y

esas autopistas, esos proyectos tienden al modelo de Marbella.

Además, eso supuso la sepultura de centenares de fincas,

viviendas habitadas y negocios que estaban en activo, 80,

aproximadamente 80 guardias civiles, 27 jeeps y 30 detenidos

en 100 días en movilizaciones para evitar medio millar de

propiedades expropiadas y 20 casas demolidas. 

La lucha de las ocupaciones... eso, todo eso en la lucha de

las ocupaciones de fincas por parte de las empresas

constructoras que se arrizaban muchas de ellas con actas

fantasma, es decir, no existían actas de ocupación por parte de

las administraciones.

Bien, incluso el juez instructor número 4, Santiago Pinsach

considera insólita y rechazable la actuación policial, por

ejemplo en la finca de Can Malalt, al utilizar la fuerza pública

sin ni siquiera tener expedientes que autoricen la conducta del

uso de tal fuerza. 

Luego tenemos también la pista central, la de la opacidad,

la de la avaricia, ahí la jefa de la pista es Mabel Cabrer o fue

Mabel Cabrer. El Gobierno firma, el Govern, firma un

convenio con el ministerio que incumple, que después incumple

de forma sistemática tanto en plazos como en forma de

ejecución, y eso demuestra las intenciones; al prescindir de los

plazos de licitación no se tuvo en cuenta la cláusula del

convenio, una cláusula del convenio que era la de la

supervisión necesaria y vinculante del ministerio, pero claro,

no, era necesario realizarla cuanto antes.

Entre otras cosas esa inusual celeridad produce la enorme

conflictividad que hemos señalado antes y también referida a

las actas fantasma. Lo que provoca eso sólo que haya unos

4.600.000 euros por errores de calificación urbanística, de los

cuales se pudieron recuperar 3.900.000 de los... y también,

casualidad, quizás 3.400.000 correspondían a la familia

Matutes.

También, por las prisas, desde la Conselleria de Medio

Ambiente se omitió el informe de la Dirección General de

Recursos Hídricos preceptivo y también informes de impacto

medioambiental después de la modificación del proyecto. No

se respetó el 1% cultural, toda la contractación fue opaca y un

desastre y además también existen los 30.000 camiones de

arena o de tierra, de buena tierra, que se sacaron de las

trincheras y que, por arte de magia, por arte de birlibirloque,

por casualidad, acabaron en unos terrenos que pretendían ser un

campo de golf, propiedad del empresario Abel Matutes.

Además, en todo esto también por la sagacidad del proyecto y

por la necesidad de ello se compran, se compran, se llegan a

comprar dos quitanieves para la isla de Ibiza, algo que a todas

luces es incomprensible. 

Bien, todo esto, en toda esta pista genera unos costes, claro,

eso no es gratis, entonces, aquí uno de los principales

beneficiarios, como ha dicho mi compañero David Abril, es el

empresario Enrique Ortiz que, por mucho que ahora se desdiga

o diga, más que se desdiga, diga que se arrepienta, pues no lo

consideramos muy oportuno, y habrá que seguir viendo el por

qué una obra presupuestada en 9 millones de euros, que acabó

costando 150, con 30 millones de sobrecoste ahora por la

sentencias del Tribunal Supremo, con 20 millones anuales que

suponen durante 25 años, que supone 500 millones de euros,
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más el conteo de vehículos y todo ese peaje en la sombra, que

supone 5 millones anuales durante 25 años, más o menos, que

son otros 125 millones, más los contractos sobredimensionados

de mantenimiento, eso hace que el coste de las autopistas de

Ibiza sea, más o menos, 1.000 millones de euros, que es casi un

10% de la deuda de la comunidad autónoma, un 10% que no va

ni a Sanidad ni a Educación. Y es por eso por lo que debemos

saber la verdad, debemos saber si la deuda es legítima o

ilegítima o incluso si es odiosa, por cuanto que existen

derechos básicos que no son cubiertos debido a esa deuda.

Tenemos que saber la verdad, los mecanismos y los

responsables del por qué se alcanza esa deuda y quizás así

sepamos quién es o quiénes son los maestros de ceremonias de

estas tres, de este circo de tres pistas que ha dirigido a los

distintos directores de cada una de ellas. 

Y señores del PP, en realidad esto no es que haya

coincidido en elecciones, es que tienen tantos casos que

investigar que cualquiera puede coincidir en un período

electoral.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens, del Grup

Parlamentari Popular. 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta., senyors diputats. Avui el grups

que presenten aquesta proposta, els qui li donaran suport o els

que es posaran de perfil duen un tema a aquest parlament que

és de rabiosa actualitat, només han passat deu anys. Un tema

del que mai no s’ha parlat, un tema que soluciona els problemes

dels ciutadans, un tema que, a diferència de quan el Partit

Popular va demanar la compareixença de la presidenta per

explicar la crisi de Govern, aquest no es per perdre el temps ni

els doblers d’aquest parlament ni obstaculitza altres temes.

Imagín que tampoc no té res a veure que es faci just aquest

debat a les portes d’unes eleccions generals, aquesta setmana

o la setmana passada, perquè pensar que l’esquerra intenta

judicialitzar la vida política seria totalment fals i sense cap

prova provada. Aquesta no és la seva forma de fer política. 

El discurs de la transparència, de la llum i els taquígrafs és

només una excusa per amagar les seves ànsies de fotos,

d’embulls i de feina molt poc seriosa i rigorosa. Vostès vénen

aquí a confondre, a fer una política de postureo que molt poc

té a veure amb la nova política i molt té a veure amb la mala

política. 

No es confonguin, avui el Partit Popular els parla amb total

tranquilAlitat, amb la tranquilAlitat més absoluta d’aquella gestió

que ha estat investigada un cop i un altre i arxivada un cop i un

altre, i als fets em remuntaré. Haurem de fer una mica de

memòria perquè aquests que volen ser representants del futur

ens obliguen avui a anar-nos anys enrere, tal vegada fins i tot

Podemos se’n dugui alguna sorpresa. 

Durant la legislatura 2007-2011 els mateixos partits que

avui presenten o donaran suport a aquesta comissió es van

passar quatre anys investigant les obres del desdoblament de la

carretera de Sant Antoni i del nou accés a l’aeroport. Tal era la

seva obsessió per intentar criminalitzar aquestes obres que no

varen reparar en despeses, per això es varen gastar prop d’1

milió d’euros, repetesc, 1 milió d’euros en una auditoria tècnica

i econòmica per revisar absolutament tot el que tenia a veure

amb aquestes obres. Aquesta auditoria, pagada amb els doblers

de tots, va concloure que no hi havia res que no fos ajustat a

dret. Auditoria que va acabar amb un informe de l’Advocacia

de la comunitat, signat per la Sra. Berrocal, que conclou, i cit

literalment, “De la documentación examinada, y tal y como

resulta de la auditoria, no se desprende que haya indicio

alguno de infracción penal que haga necesaria la denuncia o

actuación alguna al respecto”, Palma, 4 d’octubre de 2010,

segon pacte de progrés.

Per desgràcia per als partits d’esquerres de llavors,

desgràcia que veig que alguns encara no han superat, el milió

d’euros públics gastats en la seva mania de judicialitzar la

gestió del Partit Popular i de la Sra. Cabrer, que alguns han

citat, conclou que no hi ha res, ni en l’adjudicació dels

contractes ni en l’expropiació ni en els acords de declaració

urgents d’ocupació. I els que es varen gastar un milió d’euros

ara tenen la cara de venir aquí i fer el discurs que han fet. On ha

estat la mala gestió i la mala utilització dels doblers públics?

Un milió d’euros per perseguir de manera obsessiva el Partit

Popular, quin nom té això? El seu únic objectiu abans i ara és

acabar amb el Partit Popular, costi el que costi als ciutadans. 

Però no acaba aquí la història, no contents amb aquestes

auditories, encarreguen a un catedràtic de Dret Penal de la

Carlos III un segon dictamen. No podia ser que no trobassin

res, alguna cosa hi havia d’haver per poder enganxar el Partit

Popular, però un cop més l’informe que es desprèn del que

aporta aquest dictamen, diu que no hi ha cap indici d’infracció

penal, reiterant les conclusions exposades a l’informe de 4

d’octubre de 2010. Els preus d’adjudicació foren de 93 milions

d’euros per a la carretera Eivissa-Sant Antoni i 66 per a l’accés

a l’aeroport. Contractes que inclouen no només la construcció,

sinó també l’explotació, renovació i manteniment durant 25

anys. Fins i tot els de Podemos poden entendre que no és el

mateix pagar aquest preu al comptat, o ajornar-lo a 25 anys.

La Fiscalia, amb tot l’anterior, inicia una investigació dels

fets que va tancar per no haver-hi cap indici de fet delictiu. Fi

de la història pel que fa a la gestió del Partit Popular.

Sí que és cert que hi ha un sobrecost judicialment acreditat,

unes sentències del TSJ en contra de la gestió del Govern, en

un tema que no ha estat gens explicat i que els portaveus que

m’han precedit no li han dedicat ni mitja paraula. El Govern a

qui vostè, Sr. Abril, donava suport, amb el Partit Socialista que

segueix sent el soci al capdavant, i el seu també, senyors de

Podemos, va signar, dos dies abans de les eleccions del 2011,

una resolució, i estan en funcions una segona, per la qual

s’interpretava que les concessionàries podien cobrar com a



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 42 / 14 de juny de 2016 2481

 

mínim 4,5 milions d’euros més cada any del que s’havia

adjudicat. Això sumat al llarg de 25 anys, suposa un sobrecost

de 86 milions d’euros per a la carretera de Sant Antoni i altres

tants per a la de l’aeroport.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Què en diuen d’això? Perjudicar els ciutadans per afavorir

els grans concessionaris? Senyors de Podemos, senyors del

Partit Socialista que avui hi donaran suport, què en diuen

d’això?

El Govern del Partit Popular sense fotos, ni rodes de

premsa, ni comissions d’investigació, va declarar lesivitat per

als ciutadans de Balears d’aquest acord i va interposar una

demanda aquí on cal, als jutjats i, efectivament, el TSJ va

declarar nulAla aquesta decisió que atorgava el dret de les

concessionàries a cobrar més de 86 milions d’euros, amb

sentències de 17 d’octubre i 17 de desembre de 2015. Diuen les

sentències, no cap Sr. Abril, ni cap comissió d’investigació,

sinó les sentències, “Con la interpretación que aquí se

cuestiona, el importe final está muy por encima de la

adjudicación, pues con arreglo a ese criterio, las nuevas

anualidades resultantes son significativamente superiores a las

reflejadas en el pliego, obteniéndose un presupuesto total de

un 20,2% superior, con el consiguiente aumento del beneficio

del concesionario, muy por encima del inicialmente pactado

del 7%”. 

Per si això no fos poc, remarca la sentència el tracte

desigual entre els concessionaris i el tracte a favor, mancat de

justificació. Diu l’altra sentència: “Esa interpretación condujo

a un gasto público indebido y al tiempo desbordante, que

conjugaba con la excepción por parte de la empresa de un

beneficio ante todo injusto e inmerecido”. Tot això sense

gastar-nos cap milió d’euro, ni fer cap paripé com fan avui en

aquest Parlament. Senzillament posant-nos en mans de la

justícia, justícia que ha permès l’execució provisional

d’aquestes sentències i gràcies al recurs del Partit Popular, no

a la passivitat, al recurs del Partit Popular que els ciutadans

deixin de pagar aquests sobrecosts. 

Parlant de sobrecosts, l’única notícia que és d’actualitat

sobre aquest tema, és la confirmació del Suprem, ahir mateix,

de 7,8 milions d’euros que haurà de pagar el Govern, causats

pels disturbis a l’accés a l’aeroport d’Eivissa, pels anomenats

antiautopistes, que se sumen a sentències anteriors, fent un total

de gairebé 17 milions d’euros causats per aquests disturbis que

s’han de pagar a les concessionàries. I ara què faran? Jo li volia

demanar a la presidenta del Govern, però es veu que aquest

debat no li interessa gens ni mica, què farà la presidenta del

Govern? Reclamarà algun tipus de responsabilitat d’aquests

més de 17 milions d’euros o no?

Això és el que hi ha en aquesta història i vull que quedi

molt clar, Sr. Abril, si vostè coneix alguna dada nova, algun fet

que pugui ser constitutiu de delicte, que ja no estigui en mans

de la justícia, és molt greu el que fa avui aquí. Vagi a Fiscalia,

Sr. Abril, posi una denúncia, contra qui sigui, pels fets que

vostè diu conèixer, jo l’acompanyaré si vol, però no vengui

aquí a fer d’aquest Parlament un circ que l’ajudi a fer

campanya electoral, per pegar el sorpasso al Partit Socialista,

al Partit Popular, o a qui vostè vulgui.

(Alguns aplaudiments)

Senyors de Podemos, que es pugen a qualsevol carro per tal

de fer renou i sortir als diaris, el Sr. Yllanes, a algunes de les

seves rodes de premsa que fa en aquesta casa, els hagués pogut

explicar allò de la separació de poders i del paper de la justícia

en el sistema democràtic, perquè el paper del Parlament és molt

important, però en cap cas no es pot convertir en un tribunal

paralAlel d’un tema, que bé ja ha estat o està sent investigat. El

Parlament no es pot convertir en un tribunal de revisió de

sentències. Encara que el seu model sigui més bolivariano que

qualsevol altra cosa, jo supòs que això són capaços d’entendre-

ho. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Això d’intentar condicionar les decisions del Suprem es

correspon més a l’estil Maduro que al de la nostra democràcia

senyors de Podemos.

(Remor de veus)

Per això avui, des del Partit Popular, amb total tranquilAlitat,

donam la cara per una gestió que ja ha estat investigada amb

lupa, i votarem que no a aquest circ que pretenen dur a aquest

Parlament. Votarem que no, perquè a diferència del Partit

Socialista, que no va signar la petició de comissió, però que

avui demostra un cop més que està segrestat per Podemos, o tal

vegada perquè vol aprofitar la comissió per explicar la gestió

del Sr. Carbonero, tant dubtosa també en aquest cas. I votarem

que no, a diferència d’altres partits, que no es troben segrestats

per Podemos, però sí pels titulars dels mitjans de comunicació.

I repetesc, si hi ha alguna cosa, anem a la justícia, deixem que

el Parlament faci la seva feina i la justícia la seva.

I per acabar, ho vull fer amb un reconeixement, ho vull fer

amb un reconeixement a la Sra. Cabrer, al Sr. Palau i tants

d’altres, que es van veure perseguits durant quatre anys de les

seves vides, investigats fins la sacietat, posada en dubte la seva

gestió i la seva honorabilitat, sense importar res més que acabar

amb tot el que fes referència al Partit Popular. En política no

val tot, els ho ha dit la justícia i avui vostès pretenen continuar

aquesta persecució sense sentit. Quants doblers públics s’han

gastat i es continuaran gastant ara amb aquesta comissió, per

perseguir aquestes persones. No és malbaratament això

d’utilitzar una comissió d’investigació i uns recursos públics

per a un tema que ja està investigat, només per fer-se un espai

electoral a l’illa d’Eivissa? D’això també se’n diu corrupció, Sr.

Abril, d’això també se’n diu corrupció!

(Alguns aplaudiments)

I vull, i vaig acabant, i vull ja, per acabar, agrair la tasca de

totes aquelles persones i afirmar que tanta sort que es van fer

aquelles infraestructures en aquell moment...

(Remor de veus)
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...i hem pogut donar resposta a aquests anys d’alta demanda

turística, especialment a l’illa d’Eivissa, amb unes

infraestructures de primer nivell. Tanta sort que alguns van

interposar...

(Continua la remor de veus)

... tanta sort que alguns van interposar els interessos

generals a la política barroera que fan i continuen fent vostès.

El Partit Popular respecte i creu en la justícia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Prohens ha d’acabar.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... -sí, acab- ... i per això votam no a aquesta comissió

electoralista i ens pensarem molt seriosament si participar-hi o

no, o deixarem que el circ el facin vostès tots sols.

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, senyores i senyors diputats.

Certament les comissions d’investigació existeixen i com deia

el diputat Martí, estan relacionades amb la tasca o amb una de

les tasques més importants que tenen els parlaments i és la tasca

de control de l’executiu. Ara bé, clar, això -diguem- té una

relació normalment temporal, perquè el Parlament controla

l’executiu que governa en aquell moment, no l’executiu de fa

40 anys o de fa 60 anys, perquè clar, amb aquesta dinàmica que

forçam un poc la idea primigènia, la idea primigènia de control

al Govern, és al govern que exerceix el govern, no als governs

que han existit al llarg de la història. 

Aquest ja és un primer punt de partida que a nosaltres ens

fa dubtar sobre l’objectiu d’aquesta comissió d’investigació.

Perquè clar, no és a aquest Govern, perquè normalment, com

tots vostès saben, el problema que es dóna en aquestes

situacions és que els processos judicials tenen un temps molt

llarg i, per tant, que arribin les sentències i per tant, que hi hagi

diguem claredat en els fets i que estiguin estipulats per un òrgan

objectiu amb totes les garanties com és un tribunal de justícia,

idò evidentment això no és ràpid. I la comissió d’investigació,

per definició, pot ser molt més ràpida i pot donar molta més

llum a un tema polèmic. I en aquest sentit, ens sembla que el

lògic no només és que, diguem, la comissió d’investigació vagi

sobre una gestió realitzada pel govern que està en funcions en

aquell moment en què es fa la comissió d’investigació, sinó

també que tengui aquesta relació que reivindicam i que no

acabam d’entendre perquè no existeix aquest vincle

importantíssim.

I tenim la tenim la sensació, per tant, que les comissions

d’investigació massa sovint -massa sovint- s’utilitzen per

escampar la sospita, s’utilitzen per al que ha fet la Sra. Prohens,

en un cert sentit, que és jugar a l’”i tu més”, sortim aquí, vostès

diuen “aquí hi ha unes sospites” i ella diu “i encara... i vostès

encara pitjor”, no?

Nosaltres, des d’El Pi, la veritat, és que aquest estil

d’escampar sospites, de l’”i tu més”, de fer partidisme amb la

corrupció, és un estil polític que en general no ens agrada, que

en general no ens agrada.

I nosaltres no ens volem investir del paper de fiscals perquè

no és la nostra funció, la nostra funció és intentar solucionar els

problemes dels ciutadans i evidentment dins aquesta funció de

solucionar els problemes dels ciutadans hi ha la de fer el

control al Govern i per tant garantir que el Govern gestiona

adequadament els recursos públics. I és en aquest sentit que

tenen virtualitat tots els temes de les comissions d’investigació.

D’un tema que fa més de deu anys que es va produir, d’un

tema del qual hi ha hagut moltíssimes investigacions, d’un tema

del qual s’han fet auditories, informes, que hi ha molta

informació, n’hi ha prou a sentir el portaveu de l’esquerra per

dir: bé, vostès volen llum, però vostès ja han fet el seu judici,

vostès ja han tret les seves conclusions, vostès no ho volen

aclarir, perquè ja ho tenen claríssim. Jo he sentit el portaveu de

Podemos, ha vist tots els informes, ha vist tota la informació,

ho té claríssim i s’ha dedicat a dir, a la Sra. Cabrer, no sé a

qui... pum, pum, pum, pum..., vostè què vol investigar si ja ho

té clar?

És clar, és aquest el tema. El tema és que la comissió

d’investigació és per donar claredat a una cosa que no està

clara, no per... diguem, atacar el rival d’una cosa que tenim

claríssima, que és un poc el que crec que fem amb aquesta

proposta.

I després surt el Sr. Abril, i és clar, ens diu que hi ha dues

sentències que no li agraden gens perquè fan pagar una

indemnització a la comunitat autònoma. És clar, si hem de fer

una comissió d’investigació de totes les sentències que han

condemnat a una indemnització a la comunitat autònoma..., la

veritat és que ni habilitant períodes de sessions extraordinàries

donarem a l’abast perquè és evident que la comunitat autònoma

ha perdut moltes sentències i ha hagut de pagar moltes

indemnitzacions que..., és clar, estirant el fil, sempre pagar una

indemnització va contra l’interès general, perquè els doblers

sempre són dels ciutadans, no? Però bé, això és un poc l’estat

de dret i per tant, si hi ha unes sentències i uns tribunals, que en

teoria hem d’acatar aquestes resolucions, idò evidentment la

comunitat autònoma com qualsevol altra administració, com

qualsevol altra persona jurídica, com qualsevol altre particular

no té més remei que acatar i complir el que han dit els tribunals

de justícia, en això també consisteix la separació de poders, la

democràcia, etc.

Per tant, nosaltres no volem entrar en aquests judicis de

valors que han protagonitzat vostès, també el Partit Popular,

que crec que... almanco jo al seu lloc no hagués fet aquest

discurs d’”i tu més” i de sortir a l’atac, perquè crec que no du

enlloc ni a uns ni als altres i per tant, nosaltres ens abstindrem
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en aquesta proposta. Entenem que els fets estan investigats, que

els fets els tenen claríssims, que cadascú ha extret els seus

judicis, ja he dit, Sr. Morrás, que vostè evidentment ha estat el

número u a tenir les seves conclusions ja fetes, no importa que

vagi a moltes sessions d’aquesta comissió d’investigació perquè

vostè ja les pot redactar a partir del Diari de Sessions d’avui.

Per tant, entenem que al final el Parlament ha de dedicar

molt més esforços al futur que al passat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester del Grup Parlamentari

Mixt, Ciudadanos. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Voy

a ser breve, pues todo lo que se tenga que decir lo hará si se

aprueba la comisión que se va a crear. Ciudadanos apoyará esta

solicitud de creación de una comisión no permanente de

investigación sobre la planificación, construcción y gestión de

las autovías de Ibiza para esclarecer si se han cometido

irregularidades técnicas o económicas y en el caso de que así

fuera depurar responsabilidades.

Por todo lo que hemos podido informarnos y leer, nosotros

no estábamos en el Parlament cuando estos hechos ocurrieron,

la actuación del Govern en cuanto a transparencia fue escasa lo

cual podría suponer una falta de control de los fondos públicos

en todo el proyecto, tanto en el gobierno de Matas como

cuando se hizo la gestión del pago a las concesionarias por el

gobierno del segundo pacte.

Según lo que nos hemos informado el convenio de

carreteras firmado con el Estado preveía un presupuesto de 8,3

millones de euros, finalmente costaron 150 millones, ya que se

cambió el tipo de proyecto que pasó a ser de una reforma de

dos carreteras a la construcción de dos autovías, una decisión

que fue polémica y se cuestionó entonces si el Govern tenía

competencias para ello, si realmente tenían justificación unos

costes tan elevados o el propio proyecto en sí.

Muchas actuaciones fueron cuestionadas por aquel entonces

durante su ejecución, realizándose finalmente una auditoría que

costó 1 millón de euros a los ciudadanos, por cierto, auditoría

que apuntaba a posibles incumplimientos en los procedimientos

aunque no infracción penal.

Más tarde el conseller de Obras Públicas del segundo pacte,

Jaume Carbonero, también firmó una resolución de cómo

efectuar los pagos del proyecto, una resolución muy favorable

a los intereses de las concesionarías y perjudicial para las arcas

de la comunidad autónoma. Esto también posteriormente el

Tribunal Superior de Justicia de Baleares lo tumbó.

Desde Ciudadanos vemos que este proyecto tuvo ya sus

procesos judiciales en su momento, pero hay ciertos grupos en

este parlamento que afirman tener información suficiente como

para abrir una comisión de investigación, información -si no lo

tengo mal entendido- que se basa en las declaraciones que hizo

Enrique Ortiz este abril pasado, en abril pasado este empresario

contratista de obra pública Enrique Ortiz reconoce que

participó en la financiación ilegal del Partido Popular en la

Comunidad Valenciana entre los años 2007 y 2008, en estas

fechas era cuando se estaban haciendo las autovías de Ibiza por

la Unión Temporal de Empresas FCC Ortiz e Hijos.

Nosotros apoyaremos la creación de esta comisión y

estaremos a la espera de las aportaciones y justificación que

puedan hacer los grupos proponentes con la pretensión de

analizar estas nuevas pruebas.

También nos gustaría comentar que desde Ciudadanos nos

sorprende y realmente nos preocupa que este govern que está

formado por el PSIB y por MÉS, ambos partidos no presenten

esta iniciativa de manera conjunta o al menos -al menos- se den

a conocer las iniciativas que propone cada partido.

Está claro que cuando dos partidos que gobiernan

conjuntamente empiezan a actuar de esta manera, unos a

espaldas de los otros, no cabe duda de que estamos ante una

situación de desconfianza y debilidad, y por esto nos preocupa,

nos preocupa y mucho. Les quedan tres años de gobierno y esta

forma de actuar evidencia la debilidad de este govern del pacte

que, sin duda, va en detrimento de los ciudadanos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Enric Casanova del Grup Parlamentari

Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

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

Eivissa Ca Na Palleva va arribar a ser un símbol de resistència,

Ca Na Palleva va ser un símbol de mobilització ciutadana

davant tota una sèrie d’esdeveniments que jo qualifico de

desgavell, en un principi, perquè tot el sistema de desdoblament

de les carreteres que hi havia en aquell moment varen fer

canviar el model territorial de l’illa d’Eivissa, una illa que en un

principi tenia una escala més humana, però que arran de la

construcció d’aquestes autopistes, com ja s’ha dit aquí, agafa

una escala molt més gegantina, agafa una escala molt més

faraònica i molt més agressiva mediambientalment.

L’eufemisme del desdoblament que es deia en aquell

moment encobria tots els altres conceptes que volien amagar;

llavors no es podia parlar d’autovia, no es podia parlar

d’autopista, en aquell moment parlar d’autopista era una cosa

que no, però sí que es va fer tota una sèrie de canvis que al final

van donar un canvi substancial i jo crec que visual a l’illa

d’Eivissa. A l’illa d’Eivissa hi ha un abans i un després

d’aquestes autopistes, malgrat ara diguin que no. Sí que hi ha

un canvi radical, hi ha un canvi radical, per una banda, per al

poble d’Eivissa a causa d’aquest model constructiu pel qual

s’optà; s’optà per solucions que en un principi no estaven

contemplades, que han generat canvis molt importants, s’ha

creat una espècie d’impacte mediambiental molt gros amb la
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creació d’una riera a Sant Jordi on no n’hi havia que cada

vegada que plou s’inunda. 

També hi ha uns canvis molt importants per a tota la

ciutadania de les Illes Balears perquè el model triat en aquell

moment per poder construir aquestes autovies va generar,

malgrat vulguin negar-ho, uns sobrecostos molt elevats, uns

sobrecostos que se simplifiquen que si el projecte inicial de la

carretera de Sant Antoni, del desdoblament de la carretera de

Sant Antoni, tenia una previsió de 4,7 milions, es licita per 74

per tots aquests canvis, desdoblaments i demés, es fa una

adjudicació definitiva per 104 milions d’euros, i per mor del

peatge en ombra en pagarem més de 280, jo crec que sí que hi

ha un sobrecost important, sí que hi ha un sobrecost per tots els

canvis tan espectaculars.

En definitiva, les autopistes a Eivissa han tengut una

repercussió molt important, i per a tothom sempre va bé saber

què ha passat.

Ara bé, davant d’aquest desgavell, i no puc qualificar-ho

d’una altra manera perquè va ser un desgavell total i absolut,

creat per aquella situació la primera actuació que es va fer, i

crec que es va fer en condicions, va ser una actuació de caràcter

administratiu a través de l’auditoria, aquesta auditoria que es

qualifica aquí que va costar 800.000 euros, va costar 800.000

euros, i es va posar a disposició de tota la ciutadania tota una

informació que analitza com es van fer les coses i quins són els

excessos que s’hi van fer, i l’auditoria constata que les coses no

es van fer bé, no es van fer com cal i es va fer excessos. Per

tant ja hi ha una repercussió de caràcter administratiu que

també va tenir, per suposat, una repercussió de caràcter polític,

va tenir una repercussió de caràcter polític i evidentment,

després d’aquest desgavell d’autovies, hi va haver un moment

en el qual el Partit Popular no va tenir més remei que anar-se’n

a la bancada de l’oposició, fruit d’aquesta obsessió malaltissa

de fer el megaprojecte de la manera com es va fer en aquell

moment. També va tenir una repercussió de caràcter social,

com ja s’ha dit aquí, i es va tenir una actuació de caràcter

judicial que encara avui s’estan resolent els diferents processos

i les diferents sentències, com s’ha dit aquí.

Ara bé, després de deu anys reobrim el tema amb el

plantejament de crear una comissió d’investigació. Reobrim el

tema per intentar retornar la dignitat a les persones, però veient

que hi ha part d’aquest tema que ja està judicialitzat; per tant

s’haurà d’esperar que es resolgui. Tot això també podem

presumir que ha aparegut nova informació, ha aparegut

qualsevol document, qualsevol manifestació que fa falta una

comissió. Doncs si és així des del Grup Socialista no ens hi

oposarem; si hi ha algun indici el que hem de fer és analitzar-

lo; si es considera que hem de crear una comissió parlamentària

per analitzar el que ha passat, doncs per nosaltres no serà. Sí

que sabem, sí que s’ha vist que hi ha sobrecosts, hi va haver

sobrecosts pertot arreu; hi va haver una solució tècnica com és

el fals túnel de Sant Rafel que en un primer moment no estava

contemplada i que va suposar 18 milions de sobrecost; sí que

és un sobrecost. A Eivissa tenim un túnel on no hi fa falta, que

és a Sant Rafel; per tant sí que hi ha un sobrecost. Per tant

nosaltres no posarem cap impediment per resoldre-ho. 

Ara, això sí, el mal, com va dir el Sr. Abril el 2014 ja està

fent, i l’estem pagant i molt car; està clar que l’estem pagant i

molt car; l’estem pagant tots, no sols els que el van fer sinó tota

la ciutadania d’Eivissa i de les Illes Balears, perquè el cost

d’aquesta hipoteca que és del voltant de 500 milions, vostè

convindrà amb mi des del Partit Popular que no és una

utilització òptima dels recursos públics, perquè per fer una

carretera que en un principi costava 4 milions d’euros que

n’arribem a pagar 500, no és una acció econòmicament

correcta. És a dir, en cap economia domèstica no fan una

inversió de pagar 500 milions quan n’han de pagar 4. Per tant

alguna cosa no està bé.

Per tant ho estem pagant molt car, i pensam que si s’ha de

fer la comissió es farà, per nosaltres no quedarà; nosaltres

investigarem tot allò que s’ha d’investigar, si hi ha alguna cosa

que no s’ha fet correctament; el que també demanem és que els

resultats d’aquesta comissió no siguin únicament de caràcter

polític sinó que també tenguin la repercussió que ha de tenir, és

a dir, els resultats d’aquesta comissió s’han de dur a la Fiscalia

perquè esbrini si es va cometre en aquell moment alguna cosa

que encara a dia d’avui és punible.

Per tant, i per acabar, sí que és important controlar el deute,

sí que és important veure què és el que ha passat, i també crec

que és important, i crec que és el més important avui en dia,

que si com a resultat d’aquesta comissió podem retornar algun

recurs dels que es van invertir malament en aquestes autopistes,

benvingut sigui.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula qualcun dels grups proposants? Sr.

David Abril, té la paraula.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, en primer lloc volem agrair als grups que estan d’acord

amb la creació d’aquesta comissió, l’hagin signada o no; han

aportat tots coses interessants, s’ha parlat aquí i en parlarem,

esper que en tenguem oportunitat, d’auditoria del deute, han

sortit referents o mals referents a l’hora de manejar la cosa

pública, com és Marbella o com podria ser Alacant, d’on el Sr.

Ortiz és pràcticament l’amo. I pareixeria, Sra. Prohens, que la

gent del seu partit que va gestionar aquesta comunitat la

legislatura del saqueig fossin uns angelets, perquè n’hi ha vuit

a la presó, n’hi ha vuit a la presó. I hi ha la Sra. Cabrer que

també té pactes amb la Fiscalia per mirar de reduir o de

rebaixar el que li pugui venir. Per tant, motius per investigar

aquella etapa, motius per investigar aquella etapa, n’hi ha i més

que de sobres, perquè no va ser una etapa d’angelets, de

bonhomia, ni de generositat ni de bona gestió, ni cap model de

bona gestió pública.

Vostès què pensen del fet que un tribunal doni la raó a un

lladre confés en perjudici de la comunitat que representam tots

nosaltres?; hi estan a favor o hi estan en contra? Què pensen del

fet que unes obres pressupostades el 2004 en 8,3 milions
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d’euros acabassin costant més de 150 milions d’euros, sense

comptar aquests 30 de les darreres sentències?; hi estan a favor

o hi estan en contra?, no hem de fer res com a responsables

polítics? Què troben que la padrina de na Maria morís sense

haver cobrat les expropiacions, però sobretot angoixada i amb

crisis d’ansietat cada vegada que sentia una excavadora?,

perquè també hi ha responsabilitats polítiques, aquí, més enllà

de les penals. O li pareix simplement un dany colAlateral

d’aquesta idea falsa de progrés que vostès defensen per no dur

altra cosa endavant que l’especulació?

Ha esmentat el mateix informe que he esmentat jo, llegit

textualment i no ha parlat de delicte, que és del que parla

reiteradament a les conclusions aquest informe. És de vergonya

infinita. Igual que l’auditoria, ah! una auditoria que va costar 1

milió d’euros! Idò l’auditoria i l’informe que parla de delictes,

quan vostès van pegar contra el Sr. Carbonero, per què no el

varen fer servir per defensar els interessos d’aquesta comunitat,

perquè, vistes les sentències que han sortit, sembla que no l’han

utilitzada gens tota aquella informació i tota aquella despesa

pública que es va fer i fins i tot els informes que parlen

clarament de delicte i s’ha actuat en benefici de les

concessionàries i en contra de l’interès general.

Si estan tan tranquils, per què no voten a favor? Què han

d’amagar realment? De què tenen por? Que se sàpiga la veritat

en seu parlamentària? Si se sap la veritat, jo li agaf la paraula,

anam vostè i jo de la mà davant la Fiscalia Anticorrupció, si

realment surten unes conclusions que les que nosaltres vàrem

treure de la Comissió de Son Espases i que s’assemblen

moltíssim a les de la Fiscalia Anticorrupció.

(Remor de veus)

O realment el problema, Sra. Prohens, és que vostès la

passada legislatura varen estar d’acord, perquè venien les

eleccions, amb una comissió d’investigació com la de

l’Hospital de Son Espases, perquè es volien separar, es volien

deslligar d’aquella imatge del Sr. Jaume Matas, i tot d’una a

Gènova, quan varen veure que podia sortir la veritat, els varen

donar el toc d’atenció i els varen prohibir que hi hagués cap

comissió d’investigació, perquè era molt fàcil i estirant molt

poquet el fil, tot d’una sortia la trama de finançament ilAlegal

sistemàtic del Partit Popular. És per això, idò va, votin a favor

i després anam a la Fiscalia si fa falta, de la maneta tot dos.

(Remor de veus)

Però primer intentem que surti la veritat.

Per concloure, per concloure, ja que, com que nosaltres som

un grup polític, actuam de part, siguem mínimament objectius,

va, acabaré citant les tres coses que va dir fa pocs dies, dia 4 de

juny, el fiscal Pedro Horrach, el fiscal anticorrupció: Primer,

“si hi hagués delicte en una cosa com això que pretenem

investigar en aquest Parlament de les autopistes d’Eivissa, no

hauria prescrit, ni a efectes de prevaricació, ni a efectes de

malbaratament de cabals públics. Segon, si s’aportava cap

prova nova, ell estaria disposat a investigar. I tercer, tot el que

siguin”, -cit textualment el fiscal anticorrupció-, “tot el que

siguin activitats desenvolupades perquè hi hagi major

transparència i perquè els ciutadans puguin saber allò que s’ha

fet amb els doblers públics, mereix el meu aplaudiment”.

Idò facin mamballetes, estiguin a favor d’aquesta comissió,

com el Sr. Pedro Horrach. Nosaltres no volem jutjar ningú, no

som fiscals anticorrupció, però som poder polític, som

representació popular i és la nostra obligació lluitar per allò que

tothom reclama des del sentit comú, que es sàpiga la veritat i

que es tornin els doblers. Com a mínim que recuperem tot allò

que puguem recuperar. Allò que queda certificat avui en aquest

Parlament amb aquesta posició que no és a favor del Partit

Popular, és que la poca vergonya tampoc no prescriu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Conclòs el debat, procedim a la votació. Votam.

Vots a favor 36; vots en contra 19; abstencions 3.

Queda aprovada la creació d’una comissió no permanent

d’investigació sobre les autopistes d’Eivissa.

V. Elecció dels membres del Consell assessor de

continguts i programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió

de les Illes Balears.

I passam al cinquè punt de l’ordre del dia, que correspon a

l’elecció dels membres del Consell assessor de continguts i de

programació de l’Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears.

Aquesta elecció es durà a terme d’acord amb el previst per

la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic

Radiotelevisió de les Illes Balears i les normes reguladores del

procediment per a l’elecció dels membres del Consell assessor

de continguts i de programació de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears.

Els Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears,

MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Mixt, Gent per

Formentera- PSIB, han presentat la candidatura següent: Sra.

Aina Gutiérrez Coll; Sra. Aline Olga Tur; Sr. Joan Huguet

Amengual; Sra. Mónica Outeiral Coira; Sr. Angel Aguiló

Palou; Sr. Juan Montes de Oca Ladat, Sra. Meritxell Esquirol

Salom; Sr. Jaume Mateu i Martí; Sra. Maria Immaculada

Jiménez Acosta; Sr. Marcos Pons Sansaloni; Sr. Álex Segura

Castelltort; Sra. Maria Antònia Puigrós i Caldentey; Sr. Miquel

Costa Costa; Sr. Santiago Colomar Ferrer i Sr. Joan Josep

Sunyer.

La Mesa, en sessió de dia 25 de maig de 2016, comprovà

que els grups parlamentaris han presentat tota la documentació

a què es refereix el primer punt de les normes esmentades i

acordà de trametre la candidatura als grups parlamentaris.

La votació serà secreta, mitjançant papereta que contengui

les 15 persones candidates. Els diputats i les diputades seran

cridats nominalment a la Mesa per tal de dipositar la papereta

a l’urna corresponent. En resultaran elegides les persones
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proposades que hagin obtingut tres cinquenes parts dels vots de

la cambra. En tot cas, les votacions seran per candidatures

completes. Es consideraran nulAles aquelles paperetes que no

contenguin el nom de tots els candidats i/o les candidates que

integren la candidatura, en contenguin més, o en contenguin de

diferents, seran admeses i considerades vàlides les paperetes en

blanc.

Per tal de facilitar-ne les votacions, disposen al seu escó de

les paperetes que contenen el nom dels integrants de la

candidatura presentada i també de paperetes en blanc.

La secretària primera anomenarà els diputats i les diputades,

per tal de dipositar la papereta a l’urna.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. David Abril i Hervás.

Sr. Salvador Aguilera i Carrillo.

Sr. Andreu Alcover i Ordinas.

Sra. Olga Ballester i Nebot.

Sra. Elena Baquero i González.

Sr. Damià Borràs i Barber.

Sra. Isabel Maria Busquets i Hidalgo.

Sra. Laura Camargo i Fernández.

Sr. Antoni Camps i Casasnovas.

Sra. Maria José Camps i Orfila.

Sra. Sílvia Cano i Juan.

Sra. Margalida Capellà i Roig.

Sr. Enric Casanova i Peiro.

Sr. Josep Castells i Baró.

Sr. Gabriel Company i Bauzá.

Sra. Sandra Fernández i Herranz.

Sr. Jaume Font i Barceló.

Sra. Patricia Font i Marbán.

Sr. Jaume Joan Garau i Salas.

Sr. Álvaro Gijón i Carrasco.

Sr. Antonio Gómez i Pérez.

Sr. Alberto Jarabo i Vicente.

Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir.

Sra. Silvia Limones i Costa.

Sra. Marta Maicas i Ortiz.

Sra. Maria Tania Marí i Marí.

Sr. Nel Martí i Llufriu.

Sr. David Martínez i Pablo.

Sr. Josep Melià i Ques.

Sra. Margaret Mercadal i Camps.

Sr. Aitor Morrás i Alzugaray.

Sr. Rafael Nadal i Homar.

Sra. Conxa Obrador i Guzman.

Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Sra. Antònia Perelló i Jorquera.

Sr. Xavier Pericay i Hosta.

Sr. Baltasar Picornell i Lladó.

Sra. Margarita Prohens i Rigo.

Sra. Sara Ramón i Rosselló.

Sr. Antoni Reus i Darder.

Sra. María José Ribas i Ribas.

Sra. Maria Núria Riera i Martos.

Sr. Carlos Saura i León.

Sra. María Montserrat Seijas i Patiño.

Sr. Vicent Serra i Ferrer.

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Sra. Maria Antònia Sureda i Martí.

Sr. Santiago Tadeo i Florit.

Sr. Xico Tarrés i Marí.

Sra. Sílvia Tur i Ribas.

Sr. Miquel Vidal i Vidal.

Sra. Francina Armengol i Socías.

Sr. Gabriel Barceló i Milta.

Sra. Pilar Costa i Serra.

Sra. María Consuelo Huertas i Calatayud.

Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.

Sra. Maria Salom i Coll.

Sra. Joana Aina Campomar i Orell.

Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan.

LA SRA. PRESIDENTA:

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Blanc.

Blanc.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Blanc.

Blanc.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Candidatura completa.

Blanc.

Blanc.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Blanc.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Candidatura completa.

Nul.
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Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Blanc.

Blanc.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

Candidatura completa.

I candidatura completa.

Total de vots emesos, 58; vots vàlids, 37; vots en blanc, 20;

nuls, 1. Per tant s’ha obtingut una majoria superior a les tres

cinquenes parts dels membres de la cambra. 

Aquesta presidència proclama elegides membres del

Consell assessor de continguts i de programació de l’Ens Públic

de Radiotelevisió de les Illes Balears les persones següents:

Sra. Aina Gutiérrez Coll, Sra. Alina Olga Tur, Sr. Joan Huguet

Amengual, Sra. Mónica Outerial Coira, Sr. Àngel Aguiló

Palou, Sr. Juan Montes de Oca Ladat, Sra. Meritxell Esquirol

Salom, Sr. Jaume Mateu i Martí, Sra. Maria Immaculada

Giménez Acosta, Sr. Marcos Pons Sansaloni, Sr. Álex Segura

Castelltort, Sra. Maria Antònia Puigròs i Caldentey, Sr. Miquel

Costa Costa, Sr. Santiago Colomar Ferrer, Sr. Joan Josep

Suñer.

El nomenament dels membres del Consell Assessor de

continguts i programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de

les Illes Balears es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes

Balears i al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La promesa o el jurament dels membres es realitzarà davant la

Mesa del Parlament de les Illes Balears, després d’haver-se’n

publicat el nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes

Balears. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Bones vacances a tothom, però aviat ens veurem.



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	1-1
	1-2

	Page 4
	1-3

	Page 5
	Page 6
	1-4

	Page 7
	1-5

	Page 8
	1-6

	Page 9
	Page 10
	1-7

	Page 11
	1-8

	Page 12
	1-9

	Page 13
	1-10

	Page 14
	1-11

	Page 15
	1-12

	Page 16
	1-13

	Page 17
	1-14

	Page 18
	Page 19
	1-15

	Page 20
	1-16

	Page 21
	1-17

	Page 22
	Page 23
	1-18

	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	1-19

	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	1-20

	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	1-21

	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	1-22

	Page 54
	Page 55
	Page 56

