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Debat de les propostes de resolució presentades pels

grups parlamentaris derivades del debat general sobre

l'acció política i de Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió plenària amb l’únic punt del dia que

correspon al debat de les propostes de resolució presentades

pels diversos grups parlamentaris derivades del Debat general

sobre l’acció política i de govern del Govern de les Illes

Balears. 

El debat es durà a terme de la manera següent: es debatran

les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

de major a menor, i en darrer lloc es debatran les presentades

pel Grup Parlamentari Socialista. Les propostes presentades

pels grups parlamentaris i admeses per la Mesa seran transcrites

literalment en el Diari de Sessions abans de la intervenció del

portaveu corresponent per fer-ne la defensa. Acabat el debat de

la totalitat de les propostes presentades se’n farà la votació en

el mateix ordre en què han estat debatudes.

Debat de les cinquanta propostes del Grup Parlamentari

Popular RGE núm. 13420/16. Defensa per part del Grup

Parlamentari Popular el Sr. Juan Manuel Lafuente. 

1. El Parlament de les Illes Balears constata que els canvis

legislatius impulsats pel Govern de les Illes Balears no són els

necessaris per continuar en la senda del creixement econòmic

i la creació de llocs de feina, i que les polítiques econòmiques

dutes a terme pel Govern de les Illes Balears no han

aconseguit el seu objectiu de transformar el creixement

econòmic amb un major benestar social per als ciutadans. Per

tant, atès el fracàs del Govern de les Illes Balears a l’hora de

definir un nou model productiu que incrementi la

competitivitat, la productivitat i la qualitat dels llocs de treball

i que sigui redistributiu i inclusiu, el Parlament insta el Govern

de les Illes Balears a consensuar amb els sectors productius la

incorporació al marc legal d’aquells aspectes que es varen

derogar de les lleis turística, agrària i del sòl, per tal de

continuar en la senda de creixement econòmic i la creació de

llocs de feina.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a dur a terme polítiques d’ocupació específiques per

als més de 18.000 aturats de llarga durada.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a l’elaboració de diferents plans de dinamització

comercial adaptats a les diferents zones comercials de les Illes

Balears, conjuntament amb les associacions de comerciants,

patronals, sindicats i ajuntaments, i coordinat pels consells

insulars.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a plantejar la negociació del REB de forma

territorialitzada per illes, basant-se en el fet que la insularitat

no afecta per igual cada una de les illes d’aquesta comunitat.

En aquest sentit el Parlament insta el Govern de les Illes

Balears a recomençar de nou el diàleg amb tots els partits

polítics, entitats socials i econòmiques, per tal de treballar per

confeccionar una proposta consensuada de nou Règim

Especial per a les Illes Balears que introdueixi, també,

l’aspecte fiscal.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a convocar el concurs de mèrits per cobrir les places

de directors i assessors de Centres de Professorat de les Illes

Balears, per tal de donar compliment al Decret 68/2001, de 18

de maig, i a l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat

d'11 de març de 2016, per esmenar els errors del darrer

concurs en el qual no s’oferiren les places que s’havien de

convocar.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a impulsar la participació i la transparència a tots els

centres educatius, publicant a la web el seu estat de comptes,

les hores lectives de cada professor, les ràtios de cada aula, els

alliberats sindicals i totes aquelles coses que donin una mica

de transparència a l’actual govern.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a elaborar un Pla de millora dels resultats educatius

a la nostra comunitat autònoma amb l’objectiu de lluitar

contra l’abandonament prematur, ja que tenim el major índex

d’abandonament de tot l’Estat, sols superat per Ceuta i Melilla

amb un 26% d’abandonament, mentre que en el conjunt de

l’Estat se situa al voltant del 19%.

8. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria

d’Educació i Universitat a fer les actuacions necessàries per

disposar d’un bon pla d’aprenentatge de llengües i no

deixar-ho en mans de cada centre, com es preveu en el Decret

de Llengües, atès que aquest fomenta la desigualtat entre els

centres educatius quan preveu que les decisions sobre el tema

lingüístic es decidiran a cada centre en funció de la realitat

social. Aquesta suposada autonomia de centre condueix a

generar desigualtats socials, com marca la pròpia UIB,

establint centres de primera i centres de segona. En aquest

sentit, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a assegurar el dret dels alumnes a rebre

l’ensenyament en la seva llengua, sigui en català o castellà.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a desenvolupar la Llei de mecenatge a fi de potenciar

el sector cultural a les Illes Balears.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a destinar a l’educació entre el 4,4% i el 5% del

PIB, tal i com proposaven MÉS i el PSIB-PSOE

respectivament en els seus programes electorals, per tal que la

ciutadania no se senti enganada. En aquest sentit el Parlament

de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a

construir les infraestructures educatives necessàries i al

manteniment de les existents amb l’objectiu de poder comptar

amb les instalAlacions que mereixen les nostres illes.

11. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a fer una

aposta ferma i clara per l’escola concertada, opció elegida pel

40% de les famílies de les Illes Balears, amb el reconeixement

de la seva necessitat dins la societat balear, dotant-la dels

mateixos recursos que l’escola pública, sense discriminar-la

com s’ha fet ara.
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12. El Parlament de les Illes Balears constata la problemàtica

existent derivada de la manca de personal a gran part dels

centres de salut de la nostra comunitat autònoma i per tal

motiu insta el Govern de les Illes Balears a presentar un Pla

per tal de prevenir la manca de personal sanitari, sobretot

metges, a Atenció Primària, un Pla per prevenir les esperes

excessivament prolongades en els serveis d’Urgències

Hospitalàries i Domiciliàries i en les proves diagnòstiques. I

insta el Govern perquè aquests plans es presentin en el termini

de tres mesos, per àrees de salut, a Sindicats i Serveis Metges

afectats a fi de consensuar les actuacions a realitzar.

13. El Parlament de les Illes Balears constata l’espera

excessiva dels malalts en el Servei d’Urgències de Can Misses

d’Eivissa i insta el Govern de les Illes Balears a la seva solució

immediata.

14. El Parlament de les Illes Balears, dins el marc de la seva

política de transparència i bon govern, insta al Govern de les

Illes Balears a donar difusió de l’avantprojecte de pressuposts

de 2017 corresponent a les previsions d’inversions, amb la

major urgència possible i durant un termini mínim de 10 dies

hàbils, per fer efectiva la participació ciutadana mitjançant

mecanismes de democràcia; a publicar de forma completa

l’estructura, els càrrecs, personal directiu i relació de llocs de

feina de tots els ens que integren el sector públic instrumental

de la comunitat autònoma de les Illes Balears; a publicar totes

les factures relatives a despeses per transport i manutenció de

totes les conselleries i ens que en depenen i a elaborar el un

Pla de participació ciutadana que s’hauria de posar en marxa

dins el primer trimestre de 2017.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a actualitzar i presentar davant el Parlament de

les Illes Balears el projecte de llei de la funció pública de les

Illes Balears elaborat i consensuat la passada legislatura pel

Govern autonòmic (2015), en compliment de l’Estatut bàsic de

l’empleat públic de 2007, per poder iniciar la seva tramitació

parlamentària abans de final de l’any 2016.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a dur a terme polítiques adients per potenciar el

sector audiovisual i, en concret a desplegar reglamentàriament

la Llei audiovisual de les Illes Balears dins el termini màxim

de tres mesos. Així mateix insta el Govern a revisar la gestió

d’IB3 per aturar la pèrdua constant d’audiències així com

també la pèrdua de qualitat de recepció del canal a molts

d’indrets.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a establir els mecanismes legals i/o reglamentaris

necessaris per donar estabilitat a les plantilles de policies

locals, així com una solució definitiva d’estabilitat als policies

locals interins de les Illes Balears.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a aprovar tots els plans d’igualtat pendents

d’empleades i empleats públics dels sectors docent, sanitari i

dels ens del sector públic instrumental al servei de la

comunitat autònoma de les Illes Balears.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a revisar la situació de determinats colAlectius,

tant sanitaris com no sanitaris (vigilants de seguretat o

personal d’ambulàncies) que darrerament han criticat la seva

situació laboral, així com que la gerència de l’Hospital Son

Espases rebi, amb la major celeritat possible, els treballadors

estatutaris que fan feina per a la concessionària i posi solució

a les seves demandes.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a treure immediatament a concurs de trasllats

dels funcionaris de l’Administració autonòmica, aquelles

places dotades i vacants que no han sortit publicades al darrer

concurs de trasllats, per donar compliment a les mínimes

normes de transparència, imparcialitat i igualtat

d’oportunitats dins la funció pública.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a realitzar un estudi actualitzat relatiu a

l’exclusió social i econòmica dels ciutadans de les Illes

Balears, per constatar les necessitats reals respecte de la

renda social garantida, i especificar el destí dels 18 milions

d’euros pressupostats i no gastats per a enguany i destinar-los

a polítiques socials dins aquest mateix exercici.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a presentar un projecte de llei de l’habitatge

durant el 2016 i a revisar la mala gestió duta a terme des de la

Gerència de l’IBAVI tal com denuncia la PAH.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a recuperar el programa PROPER de promoció

de l’autonomia personal.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a promoure una nova legislació que estableixi

mesures concretes de suport a la maternitat, així com a

presentar en el menor temps possible un conjunt de mesures

concretes, dotades econòmicament, que donin sortides reals a

les problemàtiques que avui pateixen moltes famílies, tant

econòmiques com educatives i socials.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a comptar amb el Tercer Sector en l’elaboració

del Pla de reforma de Son Dureta, així com a recuperar la

comissió de treball aprovada la passada Legislatura integrada

per totes les forces parlamentàries per tal de definir el model

sociosanitari i les reformes de Son Dureta i Can Misses. Així

mateix, insta el Govern a presentar al Parlament de les Illes

Balears un projecte detallat, calendaritzat i amb la definició de

les partides pressupostàries per tal de finançar-lo.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a destinar els recursos adients per incrementar

les places sociosanitàries a Menorca, igual que té previst fer

a Mallorca i a Eivissa.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a prioritzar el projecte de gasificació que està

previst a Menorca.
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28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a complir el seu compromís de construcció d’una

residència per a malalts de Menorca, Eivissa i Formentera a

Son Espases.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a continuar amb la tasca iniciada l’anterior

legislatura i a posar en marxa la dessaladora de Ciutadella

donant servei a Menorca amb una xarxa de distribució d’aigua

en alta.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a assegurar les ajudes per als desplaçaments dels

esportistes a les Illes Balears per acudir a les competicions

oficials.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a fer les actuacions adients per pagar

l’avançament previst de les ajudes de la PAC dins el mes

d’octubre i la resta d’ajudes PAC abans de finalitzar l’any,

com sempre havia succeït, a fi que els pagesos de les Illes

Balears tornin a ser dels primers d’Espanya a cobrar. En el

mateix sentit el Parlament insta el Govern a abonar als

pagesos de les Illes Balears les ajudes pendents de pagament

de la sequera.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a recuperar la Llei agrària i a publicar de

manera immediata el decret d’exoneració de paràmetres,

d’acord amb les necessitats d'inversió i supervivència del

sector primari.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a convocar de forma immediata les diferents

forces polítiques per consensuar les normes territorials

pendents de revisió. Així mateix, el Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears per tal que acordi

una solució als nuclis rurals de forma que es puguin

incorporar als planejaments urbanístics.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a promoure el soterrament de totes les esteses

aèries localitzats en sòl rústic d'acord amb criteris

mediambientals d'impacte paisatgístic i econòmic, i en

particular els d'aquells projectes que actualment es troben en

fase de tramitació com la línia d'alta tensió d'Es Fornàs a l'illa

d'Eivissa.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a adoptar les mesures corresponents per tal

d’evitar que el proper estiu es torni a batre el rècord de

contaminació ambiental tal i com s’ha patit durant l’estiu de

2016.

36. El Parlament de les Illes Balears insta la presidenta del

Govern per tal que doni les instruccions necessàries perquè el

conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca assisteixi a

totes les reunions de consellers d’Espanya a Madrid per tal de

poder defensar els interessos de les Illes Balears.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que, tal

com ja es va fer a la passada legislatura, doti uns plurianuals

per assegurar la neteja de torrents i de les platges.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a destinar cada any als pressuposts una partida

finalista per a noves inversions en depuració d’aigua per un

import mínim de 25 milions d’euros anuals i per a noves

inversions en abastiment d’aigua potable per un import mínim

de 15 milions d’euros anuals. Així mateix, el Parlament insta

el Govern de les Illes Balears que la recaptació de l’impost

d’estades turístiques de l’any 2016 s’inverteixi en la seva

totalitat en aquelles inversions en infraestructures hidràuliques

que contribueixin a millorar les xarxes d’abastiment d’aigües,

emissaris submarins, millores de dessaladores ..etc, assegurant

l’abastiment d’aigua potable a tots els municipis de les Illes

Balears.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que modifiqui la Llei de l’Ens Públic

Radiotelevisió de les Illes Balears a fi de garantir que l’ens

s’ajusti als principis que regeixen la contractació pública i de

donar compliment als compromisos de transparència adquirits,

garantint que els encàrrecs de producció i les coproduccions

que contracti l’Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears

s’adjudiquen amb criteris d’objectivitat, professionalitat,

qualitat i ajustats als fins propis de l’ens.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a revertir les retallades de personal que s’estan

practicant en professorat i auxiliars tècnics als centres

educatius de les Illes Balears, especialment a Eivissa,

mantenint com a mínim els mateixos recursos humans que el

passat curs 2015-2016 a cada centre educatiu, públic o

concertat i destinant part dels 18 milions d’euros extres del

sistema de finançament o part dels 18 milions de la renda

bàsica per garantir el professorat de suport adequat a cada

centre educatiu.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a consensuar un gran pacte d’Estat en favor del

turisme en el qual s’incloguin les diferents forces polítiques

amb representació parlamentària, grups empresarials,

ecologistes i especialistes del sector turístic amb l’objectiu de

fixar els criteris futurs que millor ajudin a consolidar el

turisme com l’activitat econòmica principal de les nostres illes,

atenent criteris de qualitat, excelAlència, eficàcia i

sostenibilitat.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

incrementar els esforços en matèria de promoció turística i

apostar per la promoció especialitzada de turisme nàutic

mitjançant l’assistència a fires internacionals i nacionals

especialitzades, i a apostar decididament per la promoció del

turisme esportiu i, en especial, el cicloturisme, colAlaborant

amb els distints consells insulars per al finançament de noves

rutes, senyalització i inversió en mesures que millorin la

seguretat de tots els usuaris.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a presentar i finançar un pla d’inversions per a
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les distintes zones turístiques declarades com a zones madures

en base al Decret 1/2013.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a complir el seu compromís d’aconseguir la tarifa

plana en els vols interilles i a continuar amb el marc de treball

que hi havia en el Comitè de Rutes on, no tan sols es

treballaven les destinacions objectives, sinó també la millora

de la connectivitat a l'hivern.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a introduir en els pressupostos de la CAIB 2017

una reducció impositiva a les rendes més baixes i a introduir

bonificacions o exempcions impositives a famílies nombroses,

famílies amb discapacitats i altres colAlectius vulnerables; i

insta també el Govern de les Illes Balears a no incrementar els

tipus impositius de cap impost i a no crear noves figures

impositives pel que resta de legislatura.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a introduir una partida als pressupostos de la

CAIB 2017 per començar a pagar els 144 milions que el

Govern té pendents de pagament amb els consells de Mallorca,

Menorca i Eivissa, en concepte de bestretes a compte del

model de finançament dels consells insulars.

47. El Parlament de les Illes Balears constata l’increment del

període mitjà de pagament a proveïdors que ha passat en un

any de 41,85 dies el mes de juliol de 2015 a 83,03 dies el juliol

de 2016, i insta el Govern de les Illes Balears establir mesures

concretes per tal de reduir-lo.

48. El Parlament de les Illes Balears constata l’excessiu nivell

d’endeutament de la CAIB i insta el Govern de les Illes Balears

a establir mesures concretes per tal d’anar reduint aquest

deute que està posant en risc la recuperació econòmica de la

nostra comunitat.

49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a arribar a un acord real amb l’Ajuntament de

Campos i els propietaris implicats per a la declaració d’Es

Trenc com a Parc Natural, acceptant les seves alAlegacions per

fer compatible aquesta declaració amb les seves

reivindicacions.

50. El Parlament de les Illes Balears, en el marc de

transparència que ha d'envoltar tota actuació dels càrrecs

públics, constata que calen més explicacions entorn al

patrimoni de la presidenta del Govern així com sobre les

subvencions de doblers públics que rep i ha rebut el Sr. Daniel

Bachiller.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Bon dia, presidenta. Moltes gràcies. Buenos días a todos,

señoras y señores diputados. Bien, después del primer debate

de política general de esta legislatura corresponde ahora abrir

el debate de las propuestas de resolución derivadas de este

debate. Desde el Grupo Popular, como principal fuerza política

de esta comunidad autónoma, con la responsabilidad que

supone ejercer el papel de oposición, que no solamente consiste

en controlar al Gobierno y fiscalizarlo, sino también en realizar

propuestas alternativas y propuestas positivas para el conjunto

de la sociedad, y con esta intención es con la que presentamos

nuestras cincuenta propuestas de resolución, también abiertas

a la mejora y a las propuestas que puedan realizar los diferentes

grupos de esta cámara.

Antes de entrar en la defensa de las propuestas concretas

consideramos que se debe hacer un análisis, desde el punto de

vista político, de una serie de cuestiones importantes que han

rodeado el primer debate de política general de esta legislatura.

Una, que es importante, es la fecha, no haciendo caso de lo que

se venía haciendo habitualmente en este parlamento, es decir,

lo que es una costumbre parlamentaria, se fijó la fecha de forma

unilateral y con un plazo de siete días, normalmente se hablaba

antes con los portavoces y posteriormente se entraba el escrito

del Gobierno en la cámara fijando la fecha. Fuera, además, de

las fechas habituales en que normalmente se celebraba y sin una

explicación razonable de qué interés público motivaba este

cambio de fecha. La excusa que aparece en el discurso de la

presidenta evidentemente no parece muy creíble, “hem volgut

avançar aquest debat a la primera sessió d’aquest curs

parlamentari perquè les coses han canviat”. Evidentemente no

está muy razonado este cambio.

Por otro lado, si la razón del debate de política general era

el analizar las fortalezas y las debilidades del actual sistema, de

la actual situación política de la comunidad autónoma de forma

dialogada, de forma responsable entre los grupos, y esto es una

cuestión clave, como dijo la Sra. Armengol en su discurso del

martes pasado, las resoluciones deben contribuir a la solución

de los problemas de la gente y no se entiende de ninguna

manera que quien propuso la fecha de forma unilateral, quien

casi la impuso, y sin previa consulta de los grupos, al menos de

la oposición, ni siquiera esté presente el día que de debaten las

resoluciones.

(Alguns aplaudiments)

El debate de política general no puede convertirse en una

simple lectura de una memoria de actividades, que además se

reitera de forma cansina en los turnos de réplica sin límite de

tiempo, para que sea un mero trámite y que después en el

momento de asistir a la fase final, es decir, a la fase de

resolución, a la fase de conclusión, ni siquiera esté presente la

presidenta del Gobierno. ¿Qué demuestra esto? Pues demuestra

una falta total de respecto al Parlament, una falta total del

diálogo y del consenso que se pregona y demuestra que se dice

una cosa y normalmente se hace lo contrario. 

No podemos pasar por alto, como principal grupo de la

oposición, analizar cuáles son las razones realmente del

sorpresivo y unilateral avance de la fecha y de la ausencia de la

presidenta. Decía la Sra. Presidenta en su discurso, Baleares es

Baleares y sus circunstancias, recordando el dicho de José

Ortega y Gasset, del filósofo José Ortega y Gasset. Yo creo que

fue la parte del discurso que más me gustó de la Sra.

Presidenta, la cita a José Ortega y Gasset. Pero, ¿qué dice? La

cita textual de José Ortega y Gasset dice, hecha en

meditaciones sobre El Quijote, “yo soy yo y mi circunstancia

y si no la salvo a ella, no me salvo yo”. Eso es lo que dijo

Ortega y Gasset realmente. Yo creo que la cita literal de Ortega

y Gasset explica mucho mejor la posición de la presidenta en
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este discurso, su adelanto y su ausencia en el debate de hoy. La

Sra. Armengol es la Sra. Armengol y sus circunstancias y lo

que le interesaba era salvarse a ella.

Y es que después de las diferencias, las diferencias entre los

grupos que dan apoyo al Gobierno, la polémica entre los

diferentes grupos de la cámara de izquierdas, el resultado de las

elecciones del domingo pasado, los motivos del adelanto del

Debate de política general está claro que no se debían a un

interés general sino a un interés particular y partidista, y más si

vemos el resultado del debate. Resulta que... tampoco no

resulta demasiado alentador ese resultado si vemos que el

principal anuncio realizado por la Sra. Presidenta en el debate

era el proyecto de Son Dureta, y resulta que ese principal

anuncio ni siquiera era pactado, conocido, consensuado, ni

siquiera con sus socios de gobierno. O sea que desalentador

total y absoluto el resultado de ese debate. Y además,

olvidándose incluso, la Sra. Armengol, de sus promesas hechas

en campaña electoral sobre la solución que se le debía dar a una

instalación como es el Verge del Toro de Menorca.

Si a todo lo anterior le añadimos otros problemas

circunstanciales, como el caso Bachiller, el posible peaje del

Govern, ese posible peaje del Govern de forma alegal y con

fondos públicos para tener el apoyo externo, la falta de

transparencia y veracidad de las inversiones inmobiliarias de la

propia Sra. Presidenta,o las discrepancias sobre la posición de

la Abogacía en temas de situaciones procesales de temas

bastante conocidos y que se ha hablado recientemente en esta

cámara. Por tanto, vemos que todo esto son las circunstancias

-yo soy yo y mis circunstancias y me tengo que salvar- que

rodean al debate, el primer debate, del estado general de la

comunidad autónoma de esta legislatura. 

Por tanto, entendemos que saliendo de la peor crisis

económica que ha vivido la época democrática, a pesar de que

algunos negaron su existencia y cuando gobernaron no

adoptaron medidas para hacerle frente, ahora estamos en un

momento crucial, fundamental, básico, esencial para sentar las

bases de forma que esa recuperación que se ha iniciado, de esa

salida de la crisis que tanto esfuerzo, tanto sacrificio ha

ocasionado a los ciudadanos de Baleares, se sienten las bases

para que no volvamos a caer en esa crisis. Creemos

fundamental, básico, que se tomen medidas estructurales,

importantes medidas a medio y a largo plazo que hagan que esa

salida de la crisis se asiente y no volvamos a cometer los

errores de endeudamiento sin límite, gasto sin límite, políticas

económicas equivocadas que nos vuelvan a ocasionar,

precisamente, sufrimiento a los ciudadanos y situación de

crisis. 

Por eso, el Partido Popular, en esa responsabilidad, presenta

estas cincuenta propuestas de resolución pensando en la gente

de Baleares, pensar en la gente no es monopolio de un grupo o

de otro, creo que todos pensamos en solucionar los problemas

de la gente, tendremos diferencias, pero creo que todos

pensamos en eso, y esas cincuenta propuestas de resolución se

basan y se fundamentan en mejorar educación, en mejorar

sanidad, en mejorar transparencia, en mejorar y hacer más

moderna la administración pública, en mejorar los servicios

sociales, en mejorar el turismo, en mejorar la ordenación del

territorio, en dar apoyo a la agricultura y a la ganadería de estas

islas, ... en definitiva, propuestas concretas para mejorar el

conjunto de la sociedad.

Pero sobre todo presentamos un gran pacto, que fue

desgraciadamente ninguneado por la presidenta -a buenas horas

mangas verdes, nos dijo la presidenta-, un gran pacto sobre el

principal motor económico de esta comunidad, el turismo.

Precisamente porque pensamos que eso es un buen punto de

partida para asentar la necesaria estabilización de la economía,

para que ese bienestar de la salida de la crisis llegue a todos los

ciudadanos, pues llegar a un pacto en el principal motor

económico, que es el turismo. Desgraciadamente la respuesta

hasta ahora ha sido negativa por parte del Gobierno, lo

lamentamos, lo lamentamos y creo que lo lamentarán los

ciudadanos, esa posición de quien habla del consenso, del

diálogo, etc., luego pues no lo predica, desgraciadamente, y lo

desprecia.

Por tanto insistimos en esto, creemos que es un momento

adecuado, precisamente para que el turismo mejore en calidad,

no que los establecimientos turísticos por temas fiscales bajen

de categoría turística, sino para que apostemos por mejorar la

calidad en los establecimientos turísticos, para que apostemos

por la sostenibilidad, pero la Sra. Presidenta no tuvo a bien el

considerar la propuesta del Grupo Popular y está más

preocupada por sus circunstancias, por salvarse ella, que en

salvar los intereses de la comunidad. Y esa desgraciadamente

es la realidad.

De las 50 propuestas de resolución que traemos a esta

cámara nuestro grupo haría como en los mandamientos; estas

50 propuestas se resumen en una: instar al Gobierno a que

cumpla lo que dice el Parlamento, cosa que no ha hecho hasta

ahora; tenemos resoluciones aprobadas en las que se pide, por

ejemplo, el cese de determinadas personas que aún estamos

esperando que se cumplan. Por tanto estas 50 resoluciones,

creo que haciendo extensivas las resoluciones que puedan hacer

los otros grupos, lo que sí instamos al Gobierno es que lo que

salga de aquí se cumpla.

Y finalmente vemos, desgraciadamente, el debate del estado

de la comunidad, vemos un gobierno desorientado, un gobierno

con continuas deslealtades internas entre ellos y sus socios, un

gobierno en que los socios desconfían de los otros socios, un

gobierno, en definitiva, sin liderazgo y, desgraciadamente...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lafuente, hauria d’anar acabant.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

... -muchas gracias, Sr. Vicepresidente, ahora acabo-. ...y,

desgraciadamente, un gobierno que está continuamente

coaccionado desde el exterior, y eso desgraciadamente -nos

sabe mal decirlo- es malo para esta comunidad. 

Muchas gracias.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

En torn de fixació de posicions de cadascun dels grups

parlamentaris, correspon ara al Grup Parlamentari Podem Illes

Balears. 

EL SR. SAURA I LEÓN:

Molt bon dia a tothom, diputats i diputades, treballadors i

treballadores de la cambra, públic assistent. El Partit Popular,

com sempre, ha vingut aquí a contar-nos un conte, un conte de

fades que ja pocs creuen. A mi m’agradaria veure si es posaran

d’acord a votar les seves pròpies resolucions, perquè crec que

no tenen gens clar el rumb del seu partit: si ha de ser català o

mallorquí, si regionalisme o anticatalanitat, o si l’Assemblea de

Docents té raó i és un interlocutor vàlid, com pareix que diuen

a la seva..., o fan entendre a la seva resolució, o si la PAH són

terroristes, com va dir Cifuentes a Madrid, o tenen raó, com diu

també ara una de les seves resolucions. En un míting de les

eleccions de desembre Ada Colau va dir a Albert Rivera que es

rentés la boca abans de dir “sí se puede”; jo malauradament no

tinc tanta dignitat com la batlessa de Barcelona, però els deman

que es comprometin a defensar les polítiques de la PAH, i no

a mencionar-les simplement en una resolució, mentre el Govern

de les l’Estat ha fet exactament el contrari del que aquest

moviment social demana; si no demanin a Rajoy que accepti la

dació en pagament, que aturi els desnonaments sense

alternativa habitacional, que aposti per l’habitatge social i els

subministraments garantits, que aposti per les cinc de la PAH.

Però és que crec que en realitat el seu és un continu exercici

d’hipocresia. Nosaltres ho vàrem dir des del començament, ens

prenem molt seriosament les institucions i votam el que es

presenta com a text, i defensam les nostres idees, no les dels

altres. Pareix que vénen aquí a defensar els programes

electorals de les forces polítiques que donam suport al Govern.

Tinc entès que els partits polítics es presenten a les eleccions

amb un programa electoral i defensen les idees amb què s’han

presentat. Imaginin si no la situació de manera inversa: venim

aquí Podem, ens hem presentat amb un programa electoral que

defensa l’educació pública i que refusa el TIL, però vostès

estan governant i els deim que per què no posen en pràctica el

TIL; no tindria cap sentit. En democràcia t’elegeixen per

defensar les teves idees i el teu programa; ningú no els ha elegit

per defensar el programa electoral d’un altre partit, com pareix

que fan amb les seves resolucions. Nosaltres...

(Alguns aplaudiments)

Nosaltres votarem a favor en el cas de la resolució sobre

l’IBAVI i de la PAH, però mai no utilitzarem el seu nom per

desprestigiar enemics polítics després de titllar-los de

terroristes, com han fet seguidament des d’altres institucions.

Però bé, supòs que forma part de la ideologia que defensen, la

ideologia neoliberal té molt a veure amb això de vendre’s al

millor postor i defensar allò que convengui segons la situació,

segons el que doni més beneficis, no només econòmics en

aquest cas, sinó beneficis polítics, sense importar les idees, el

model de societat o el que volem aconseguir.

Sr. Lafuente, ja que no podem prendre seriosament el Partit

Popular, comenci per demanar al seu partit un poc de

coherència abans de venir aquí a parlar-nos de l’Assemblea de

Docents, quan precisament la passada legislatura hi havia una

persecució i una dictadura educativa en aquesta comunitat

autònoma.

Tenim entès que el Partit Popular la passada legislatura no

acceptava cap resolució dels altres partits, i de fet venia aquí,

feia el debat de política general i tots eren aplaudiments a la

política del govern, “celebram la política i la magnificència del

govern del Partit Popular”, i vostè mateix ha dit que això és una

cambra de control del Govern, és una cambra legislativa però

també és una cambra per controlar el Govern. En què quedam?,

en què quedam?

Bé, per parlar un poc de les seves propostes, en una cosa

que sí són coherents és en el tema de l’aprenentatge de

llengües, la seva resolució número 8, no deixar que els centres

s’autoorganitzin. No serem nosaltres que defensarem el decret

de llengües, pensam que es podria haver fet amb més debat,

amb més consens, amb més planificació, però no defensarem

tampoc la política educativa que va dur a terme el Partit

Popular la passada legislatura. Quant a educació, també; ara

acaba de dir que ja estam sortint de la crisi i ja és hora de

millorar les coses, després d’haver arrasat amb tot, amb la

sanitat, amb els serveis socials, amb una política d’habitatge

nefasta... Bé... 

Després li volia comentar que a la proposta número 13

proposam una esmena que digui que el Parlament de les Illes

Balears insta el Govern a millorar l’espera excessiva en el

servei de l’Hospital de Can Misses. Crec que estan d’acord amb

aquesta transacció. 

I després hi ha un tema fonamental: vostès proposen un gran

pacte d’estat per consensuar en favor del turisme, però és que

diuen que en aquest gran pacte d’estat s’ha d’apostar pel

turisme pràcticament com a única via i com a principal sector

econòmic de les nostres illes. Primer, els pactes són sobre

idees, no són fotos, com es fan Sánchez i Rajoy a vegades, són

idees; ara vénen a dir que fa falta un gran pacte d’estat, però jo

no veig cap idea. Bàsicament em pareix que volen apostar per

la saturació i pel monocultiu turístic. Jo, amb la saturació

turística que tenim en aquestes illes, s’imaginen què passaria si

passa qualque cosa dolenta aquí a la nostra comunitat?

Tenim més de 60 vols a l’hora, jo crec que..., i des del

nostre grup parlamentari pensam que hi ha dues alternatives, en

aquest sentit, podem amb aquesta saturació turística fer dues

coses: o obrim una pista d’aterratge més, més vols, més gent,

més incapacitat del territori per assumir tanta gent, o comencem

a limitar el turisme d’alguna manera, perquè és impossible

assumir tot el turisme que tenen aquestes illes. De fet, hi ha

experts que diuen que faria falta sis vegades el nostre territori

per assumir aquesta quantitat de turistes. I a Venècia ja li han

fet un toc d’atenció, si continuen amb la mateixa política de

treure megacreuers, segurament perdran la distinció de

Patrimoni de la Humanitat. Aquí tenim la Serra de Tramuntana

i aquí tenim associacions que lluiten dient que sense límits no

hi ha futur.
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Parlant del que ha dit aquí dalt, estam d’acord que la

convocatòria del debat de política general no es va avisar la

resta de grups parlamentaris, però no estam d’acord amb la

concepció d’un govern dèbil que vostès tenen, nosaltres

pensam que un govern dialogant, que ha de debatre i que

mostra les seves discrepàncies en públic no és un govern dèbil,

sinó que és un govern sa i és un pacte sa, al qual ens hem

d’acostumar, perquè la política ha canviat molt des del 2011,

no som... no vivim ja l’època del bipartidisme, sinó que hi ha

altres forces polítiques que tenen voluntat d’arribar a acords i

demostrar els seus dissensos en públic.

Vostè ha fet menció i la cita d’Ortega i Gasset de Balears és

Balears i les seves circumstàncies, a nosaltres ens va cridar

l’atenció quan la presidenta repetia tenim la realitat que tenim,

no? Nosaltres pensam que la política, precisament, és la

voluntat de canviar aquesta realitat, no assumir que la realitat

ens canviï a nosaltres.

Després també ha parlat, una cosa que m’ha cridat molt

l’atenció, de les situacions processals d’una persona a la qual

vostè fa referència, no?, aquesta manera de referir-se al que

volem oblidar del passat del Partit Popular, del passat més

immediat.

Feia menció de la crisi econòmica, però és que el seu

ministre d’Economia, abans que tot això passés i abans de ser

ministre d’Economia, treballava per Lehman Brothers, o sigui

que qualque cosa tenia a veure amb el principal banc que va

caure el primer quan va començar la crisi econòmica.

I no hem sortit de la crisi, encara les majories socials

pateixen les polítiques antisocials del Partit Popular, nosaltres

no creiem en aquesta concepció que si donam moltíssim a uns

pocs els molts podran agafar qualque cosa, i els ho hem dit

moltíssimes vegades.

Estam d’acord que el Parlament...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Saura, hauria d’anar acabant.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sí, ja acab, Sr. President. Estam d’acord que el Parlament

ha d’instar el Govern i que el Govern ha d’acomplir les seves

instàncies, per això s’haurien d’haver aplicat la passada

legislatura i haver tractat el Parlament amb més respecte,

perquè una súper majoria absoluta de 35 diputats, en què se

celebrava contínuament la política antisocial del Partit Popular

i no hi havia debat i no es votaven resolucions dels altres grups,

que digui això a mi em sembla una vergonya, Sr. Lafuente.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Saura ha d’acabar.

Correspon ara al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té

la paraula la Sra. Bel Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. He de manifestar, Sr. Saura,

que la meva intervenció va un poquet en la línia aquesta, per

una banda, m’ha sorprès un poc que el representant del Partit

Popular, el Sr. Lafuente, torni a referir-se al discurs que va fer

la presidenta, quan ja hi va haver els minuts de poder replicar

i contrareplicar que va utilitzar l’altra portaveu del Partit

Popular, que és la Sra. Prohens.

També em pensava que avui vendrien a defensar les

propostes de resolució que duien, que crec que és per a això el

debat d’avui, però no, perquè jo també havia constatat que hi

havia certes incoherències en aquestes propostes de resolució.

Tot i així, després també farem referència a com anaven els

debats abans i com van ara, perquè es constati aquest canvi de

tarannà de govern que hi ha hagut.

Davant la majoria de propostes de resolució que presenta el

Partit Popular, votarem en contra. Per una banda, perquè

constaten que aquesta forma de fer oposició a cop de titular de

premsa, sense un rumb clar i contradient les polítiques que

dugueren a terme quan era govern, és una estafa per als seus

votants i per a la majoria de la població. Hem de dir que,

encara que és positiu que el PP es faci seves propostes tan

contundents com la millora del finançament en sanitat o

educació, també em sorprèn que ara faci aquestes propostes

contundents i no hagués negociat, en el seu moment, la

transferència de competències d’educació o de salut, amb un

finançament adequat. Així ara podríem donar resposta a

necessitats de recursos humans, materials o de millora

d’infraestructures d’aquests serveis públics bàsics.

Vull constatar, amb un cert cinisme, que allà on a l’anterior

legislatura hi va haver congelació de sous, retallada de drets

funcionarials, retallades de personal de sanitat, d’educació o de

medi ambient, ara hi ha demandes urgents de posar solució.

Allà on hi va haver desnonaments i donar l’esquena a les

persones més vulnerables, ara es posen en boca seva les

demandes de la PAH. Allà on sempre hi havia hagut una

obsessió malaltissa per créixer més i més en cotxes, en

carreteres, en construccions, ara hi ha la preocupació per la

contaminació mediambiental. Allà on hi va haver persecució

lingüística, enfrontament amb la comunitat educativa, govern

a cop de decret, ara hi ha màxima preocupació per les

infraestructures, per l’atenció a la diversitat o per la

preocupació per l’abandonament escolar.

Mirau, la majoria d’aquest país, tal vegada ho agaf també

amb un poc de cinisme o veient la part positiva de les coses, la

majoria d’aquest país, de la gent d’aquest país, quan va votar

el 2015 va demanar un govern de canvi, que és el que hi ha al

capdavant de les polítiques adreçades a millorar els serveis

públics bàsics, la protecció del territori i la transformació del

model econòmic. Idò també va aconseguir, supòs que amb

ironia, mode on, com es diu, que el PP faci seves les tesis que

rebutjava àmpliament quan era al Govern. Ara, així i tot, per

dins les propostes també hi ha polítiques neoliberals, com
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s’aposta, una altra vegada, per la construcció o la

mercantilització del territori.

Veiem que hi ha tal vegada, també, aquesta dissonància

amb les propostes, també és la dissonància que hi ha dins la

bancada Popular que, com diem, té rumb aquest PP, té

programa, sap on va o encara no ha fet els deures i la neteja

dins ca seva? Veiem que hi ha proposicions que es veuen tal

vegada les diferents persones que formen i els diferents

corrents que formen aquest Partit Popular: resolucions

agressives, allà on van a fer sang, i propostes de resolució més

propositives.

Quan escoltam el PP, el principal partit de l’oposició, en els

seus debats s’entesta i remarca i repeteix i repeteix a dir que

aquest govern no escolta l’oposició, que no hi ha diàleg i, fins

i tot, el qualifica de superb. Convé recordar que en anteriors

debats de política general no s’aprovava ni una proposta dels

partits de l’oposició, que en aquells moments eren MÉS i el

PSIB-PSOE, fins i tot en els plenaris no hi havia lloc o

blindaven el lloc de les preguntes, allà on ells feien preguntes

d’autobombo per poder encara remarcar més les polítiques del

Govern i reduïen a la mínima expressió les preguntes dels

partits de l’oposició. Però vaja, aquest govern ha estat de canvi

i també ha estat el canvi en les dinàmiques del Parlament.

I per tant, també vull deixar constància que votarem a favor

de sis de les propostes de resolució del Partit Popular, que són

la 2, la 3, la 18, la 21, la 26 i la 28, i que voldríem formular

cinc transaccions, que ara llegiré, per tal de veure si arribam a

acords.

Una proposta de transacció és a la proposta de resolució 9,

que diu: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

les Illes Balears a revisar i a desenvolupar la Llei de mecenatge

a fi de potenciar el sector cultural de les Illes Balears”.

També, una altra proposta és la 23, en què proposaríem: “El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a recuperar el programa Proper, de promoció de

l’autonomia personal, durant la legislatura, conjuntament amb

els consells i els ajuntaments.”

A la proposta 24, també tenim una transacció, que serà: “El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a elaborar una llei de família amb mesures concretes,

així com a presentar, en el menor temps possible, un conjunt de

mesures concretes dotades econòmicament que donin sortides

reals a les problemàtiques que avui pateixen moltes famílies,

tant econòmiques com educatives i socials.”

La quarta proposta de transacció seria a la proposta 31, allà

on proposam: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

de les Illes Balears a fer les actuacions adients per pagar

l’avançament previst de les ajudes de la PAC dins el mes de

novembre.” En el mateix sentit, “El Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears a abonar als

pagesos de les Illes Balears les ajudes pendents de pagament de

sequera.”

I en el punt 41, proposaríem eliminar la frase “com

l’activitat econòmica principal de les nostres illes”. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Correspon ara al Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Bé, el nostre grup

parlamentari vol constatar que és evident que el Partit Popular

té dificultats a l’hora de fer les seves propostes de resolució

perquè té una hipoteca, entre cometes, que és haver governat fa

dos dies, com aquell que diu, fa un any i per tant moltes de les

coses que proposen no queda més remei que dir-los que per què

no les feien quan governaven? Però bé, nosaltres, evidentment,

el que volem és mirar cap al futur i per això li donarem suport

a la immensa majoria de les seves propostes de resolució, a 36

de les seves propostes de resolució hi votarem a favor i no m’hi

entretindré.

Entenem que algunes de les seves propostes de resolució,

diguem, no destaquen per la responsabilitat, ja que juguen un

poc amb la demagògia, fins i tot en assumir els compromisos

electorals d’altres partits i dir-ho textualment, ja sabem que

entra dins el joc polític, però evidentment molt responsable no

és aquesta postura.

Li direm, em centraré en allò que discrepam o que no veiem

clar i que, per tant, no votarem a favor. Molt breument, no

votarem a favor, votarem en contra de la número 35, és l’única

que votarem en contra, perquè no acabam d’entendre aquesta

proposta, perquè sembla que juga a aquesta espècie de

criminalització de l’activitat turística que alguns practiquen.

Nosaltres, com que no ens volem apuntar a aquesta consigna i

a aquest atac a la principal indústria del país, no acabam

d’entendre com el Partit Popular fa aquesta proposta de

resolució, que, com a mínim, dóna lloc a molts equívocs, com

a mínim, i per tant nosaltres no ens hi volem apuntar.

A la resta que li comentaré, ens abstendrem. Hi ha dues

propostes, referides a IB3, que són la 16 i la 39, que nosaltres

el que fem és abstenir-nos perquè pensam que hi ha un

compromís parlamentari que el que s’ha de fer, prioritàriament,

és definir un model. I per tant, mentre no tenguem definit

aquest model, entrar a modificacions, a canvis legislatius, a

reglaments, ens sembla un poc absurd, ens sembla començar la

casa per la teulada. I per tant, nosaltres volem primer el model

i quan tenguem el model veurem si hem de fer o no hem de fer

el que ens proposa el Partit Popular.

Després ens abstendrem a la 10, 25, 34, 38 i 48, pel mateix

motiu, perquè clar, ens semblen propostes positives, però estan

lligades a l’infrafinançament que té la comunitat autònoma. Per

tant, per molta bona voluntat que hi posem, nosaltres sí que

volem ser conscients, sí que volem ser responsables que la

comunitat autònoma no té recursos econòmics suficients per

tirar endavant aquestes propostes que vostès presenten.

En relació amb la proposta 1 i 32 també ens abstendrem,

perquè vostès aquí insisteixen a intentar recuperar el que

anomenen mesures legislatives de creixement econòmic. I
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nosaltres estam d’acord que el Govern algunes mesures

legislatives no han anat en el sentit de creixement econòmic,

per exemple és públic i notori que ens oposat a la pujada

d’imposts, per tant en aquest sentit podríem estar d’acord amb

el plantejament, però vostès centren molt el focus en el tema de

la Llei agrària, de la Llei de turisme i de la Llei del sòl, i

nosaltres entenem que aquestes normatives havien de menester

canvis, cosa que és la gran diferència que tenim, perquè vostès

diuen: recuperar íntegrament tal com estava plantejat. Nosaltres

la recuperació íntegra no la compartim.

Compartim, i ens vàrem queixar, i ho vull remarcar que ens

queixam molt que aquest govern, que diu que parla tant de

diàleg, no ens va deixar fer esmenes a aquest decret llei que va

modificar aquestes tres normes legals, l’agrària, turística i del

sòl, i que si realment creien en el diàleg i en el consens el que

havien d’haver fet és tramitar-ho com a projecte de llei. Per

tant, dins aquest marc no queda més remei que ens abstinguem

a aquestes dues propostes.

En relació amb la número 4, que se centra en el tema del

règim econòmic balear, vostès proposen recomençar. A

nosaltres el que ha fet el Govern no ens sembla malament, el

Govern ha convidat tots els partits, va fer una reunió, va instar

tots els partits que fessin una proposta; nosaltres hem fet una

proposta i nosaltres no volem recomençar, hem fet una feina i

la volem aprofitar. Per tant, nosaltres entenem que hi ha

d’haver més negociació.

Entenem el seu plantejament que hi ha una insularitat

diferent, no és el mateix la insularitat de Mallorca que la

insularitat de Formentera i en això podríem coincidir, però no

hem de recomençar, hem de tenir en compte aquests elements

i aprofitar la feina que s’ha fet, que nosaltres valoram

positivament, almanco en aquest sentit de la reunió que es va

celebrar i de la possibilitat que han tengut totes les entitats i els

partits polítics de presentar un document perquè el Govern el

tengui en compte.

I finalment, ens abstendrem a la número 8, que és la referida

al Decret de llengües. Nosaltres creiem en l’autonomia de

centres, cosa que ens diferencia de vostès, vostès no volen

creure en les autonomies de centres, volen restringir molt

l’autonomia dels centres educatius. Però també pensam que el

Govern no només ha de fer aquest decret de llengües a voluntat

dels centres, pensam que l’objectiu, o almanco l’objectiu que

defensa El Pi, que els alumnes acabin el seu ensenyament

dominant les tres llengües, és a dir, les dues oficials, català i

castellà, i l’anglès, és un objectiu que hauria de ser consensuat

i que el Govern no només ha de deixar en mans del centre, sinó

que hauria de ponderar, ajudar, implantar, estimular molt més

que aquest objectiu s’assolís, perquè si depèn dels centres,

evidentment no tots els alumnes assoliran aquest objectiu.

Per tant, nosaltres, en aquest sentit, pensam que fa falta un

compromís més intens del Govern, no només la voluntarietat

del centre, però aquest atac que vostès tenen contra l’autonomia

dels centres i sobretot això que vostès diuen, que nosaltres no

compartim gens ni mica, aquest suposat dret a rebre

l’ensenyament en la seva llengua, no, nosaltres no entenem que

existeixi aquest dret. L’objectiu de l’ensenyament, supòs que

discrepam en aquest sentit, ha de ser que l’alumne conegui les

dues llengües oficials, no que triï la llengua que vulgui, el

sistema ha de garantir el domini de les dues llengües oficials.

I ha de garantir també, en la mesura que puguem, i a llarg

termini, que també domini l’anglès.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari MÉS

per Menorca

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors

diputats, el nostre grup donarà suport a les propostes de

resolució del Partit Popular 2, 3, 26, 28, 29 i 44; un grapat més

les voldria transaccionar, per tant expressa la voluntat d’arribar

a acords, com són les 4, 9, 10, 14, 17, 23, 24, 41 i 46;

s’abstendrà a la 25 i votarà en contra de la resta. Per tant crec

que queda clara la voluntat del nostre grup d’arribar a màxim

acord en aquells temes que formen part jo diria que de la

unanimitat d’aquesta cambra.

Quant a les transaccions, del text que proposam per

transaccionar, la proposta de resolució número 22, que insta el

Govern de les Illes Balears a presentar un projecte de llei

d’habitatge durant el 2016; hi estam d’acord; hi afegeix, però,

la proposta del Partit Popular, “i revisar la mala gestió duita a

terme des de la Gerència de l’IBAVI tal com denuncia la

PAH”. Creim que aquesta darrera fase és innecessària, és una

valoració partidista que el que fa és desvirtuar el contingut

d’allò important; què és allò important?, que el Govern presenti

en el menor temps possible un projecte de llei d’habitatge,

perquè aquesta és una demanda que hem expressat tots els

grups, i que la puguem debatre aquí. Per tant aquesta és la

nostra proposta de transacció.

Una altra proposta de transacció es refereix a la proposta de

resolució número 29, referida a la dessaladora de Ciutadella,

que crec que torna a centrar-se més en qüestions partidistes que

en la realitat, i la realitat quina és?, que avui la dessaladora, la

posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella serà una

realitat, serà una realitat gràcies a aquest govern, i el govern

anterior vull pensar que alguna preocupació va tenir; per tant

què proposam?, proposam transaccionar amb aquest text: “El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a continuar amb la tasca iniciada l’anterior legislatura

i consolidada amb el govern actual amb la gestió per a la

recepció, a posar en marxa la dessaladora de Ciutadella donant

servei a aquest municipi amb una xarxa de distribució d’aigua

en alta”. Jo diria que el contingut, per tant allò important,

continua essent el mateix, i crec que intentam que sigui més

compartida entre tots els grups.

Altres propostes de transacció no les esmentaré, però bé,

una referència sí que vull fer a una d’elles que no presentam

nosaltres però que crec que també seria important, i que posa

de manifest el que deia ara el portaveu d’El Pi, i és que hi ha

moltes propostes que jo diria que van molt carregades de

cinisme. És a dir, proposar avui com la proposta de resolució

número 17 establir mecanismes per donar estabilitat a la
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plantilla de les policies locals i afrontar la interinitat, quan els

grups que avui donam suport al Govern ens vam cansar

infinitament amb propostes per a la modificació de la Llei de

coordinació de policies locals per donar estabilitat, per resoldre

la interinitat -nosaltres ja dèiem dia rere dia que les sentències

posaven de manifest que aquesta interinitat era incompatible

amb la funció d’autoritat pública-, per donar resposta a les

segons activitats, l’envelliment de la plantilla, etc., etc., home,

expressar-se en aquests termes ara la veritat és que sorprèn. En

qualsevol cas aquest govern jo crec que ja ha agafat clarament

la iniciativa amb una nova llei, una nova llei que afronti totes

aquestes qüestions que he plantejat.

No donarem suport a la proposta de resolució número 27,

a la qual es demana prioritzar el projecte de gasificació que està

previst a Menorca. El nostre model en aquest sentit és molt

clar: per a nosaltres el camí urgent és caminar cap a un camí,

cap un model energètic cent per cent amb energies renovables;

primer, perquè és el més coherent amb la declaració de reserva

de la biosfera; perquè també forma part dels compromisos que

hauríem d’assumir com a propis de la cimera de l’ONU de

l’any passat a París, que estableix unes fites irrenunciables, ens

hi jugam el futur; i perquè el gas natural és un combustible

fòssil no renovable, contaminant, no és la solució; açò sí, és

cert, contamina menys i alguns diuen que inicialment

econòmicament per a les famílies pot ser açò, més econòmic.

En qualsevol cas nosaltres plantejam el gas natural com un

recurs de transició; seria molt bon recurs de transició si

s’apliqués a la central de Maó, que està preparada per funcionar

amb gas natural. No és tan bon recurs de transició quan es

pretén aplicar a cada un dels habitatges; la nostra obsessió,

creim, és que a cada cas pot arribar el gas natural, però el que

ha d’arribar és l’energia, l’autoconsum a través d’energies

renovables, i per açò el nostre posicionament, coherent amb el

que ja vam fer als consells insulars, és dir sí al fet que el gas

natural pugui ser una realitat, així el Consell Insular de

Menorca ho va aprovar, i deim no a prioritzar, que és el que

proposa la resolució del Partit Popular, no a prioritzar per

damunt d’altres aquesta opció. Per a nosaltres la prioritat és

clara, la defensam i per tant també volem ser en aquest sentit

coherents. Així també es va manifestar, insistesc, el nostre grup

en el Consell Insular de Menorca.

També direm no a la proposta de resolució del Partit

Popular número 30, allò de les ajudes a esportistes. La

consellera ho ha explicat prou bé. Crec que també està carregat

de cinisme voler ara passar la culpa d’unes responsabilitats que

el Partit Popular hauria d’assumir. Aquest govern ha fet un

esforç, ha incrementat la partida, i no ha passat res semblant a

allò que sí que va fer el Partit Popular, que és tenir tres mesos,

més de tres mesos, les entitats esportives esperant a veure com

es resolia el transport entre illes i entre illes i la península.

Aquest govern va saber resoldre ràpidament una adaptació, que

va suposar dues setmanes, poc més, que les entitats haguessin

d’assumir aquestes despeses, però que els són retornades i que

està resolt.

També direm que no, i ens sorprèn molt, a la proposta de

resolució 32, respecte del dret d’exoneracions. Ara resulta que

el Partit Popular -jo no sé...- ha oblidat de qui són les

competències d’agricultura a Menorca; saben de qui són, la

capacitat reglamentària de qui és, i demana que..., doncs

demana urgència en aquesta regulació dels paràmetres sense

almanco fer un esment que, bé, aquí els principis generals, sí,

però qui ha de reglamentar és qui té la competència pròpia i la

capacitat reglamentària, que és el consell insular. 

Proposta de resolució número 42. Direm que no. El Partit

Popular demana que el Govern faci la promoció turística. Estic

absolutament sorprès. No presenten cap proposta per demanar

el traspàs de la promoció turística als consells insulars i ara

diuen al Govern com volen que faci la promoció turística i que

la faci el Govern. Meravellós, un 10. La veritat és que, de

contradicció, jo crec que ja no n’hi pot haver més. Aquest és un

compromís de la Conferència de Presidents, és un compromís

de l’acord pel canvi, és un compromís dels acords de pacte en

el govern a Menorca, i per tant el nostre grup sí que la presenta

i sí que hi seguirà fent feina, tot i que és complicat i difícil,

però per planificar aquest traspàs.

També sí que donarem suport a la proposta de resolució

número 26, i ens abstendrem a la 25, que fa referència a la

inversió a Menorca en les places sociosanitàries i a millorar jo

diria el conjunt de la infraestructura sociosanitària a Menorca.

Nosaltres apostam perquè l’antic hospital Verge del Toro, igual

que Can Misses o Son Dureta, actuïn, siguin un referent en

aquest nou equipament sociosanitari; per açò, com deia, ens

abstendrem a la 25 perquè el Partit Popular aquí oblida el

Verge del Toro, i direm sí a allò que és un dels objectius:

places sociosanitàries, jo diria que equipament perquè va més

enllà, perquè dins el pla que s’havia projectat del Verge del

Toro doncs anava més enllà. I aquí crec que val la pena

recordar la situació. Mira, el 2009, el 2009, tots els grups que

són avui al Consell Insular de Menorca aprovaven un pla

d’usos del Verge del Toro de Maó, 2009. Des del 2009 fins al

2014 la unanimitat era absoluta i total, també del Partit

Popular. Però el 2014 les tornes es giren, i resulta que es

comença a modificar el Pla general d’Es Castell per fer un

geriàtric privat, i es mostren les intencions, les bones

intencions, de també modificar el Pla general de Maó, si és

necessari, per fer un hotel de luxe. Aquí comença a canviar el

procés. 

Què deim nosaltres? Nosaltres deim: anem a saber

exactament en quina situació es troba el Verge del Toro; la

planificació, la tenim feta; la voluntat, la tenim feta, i demanem

a aquest govern que a l’hora de planificar els equipaments

Menorca també hi sigui. Cada un ha de fer el seu camí, és cert,

perquè venim de processos diferents, alguns han invertit més en

una infraestructura que en una altra, però les tres illes, les

quatre illes han de poder fer camí, i per tant hi han de ser, i el

Verge del Toro és la presència..., explicita la presència de

Menorca en aquest camí. Per tant allò que el Govern renuncia

a donar els usos sociosanitari no és aquest titular que volem, i

que va donar el Partit Popular en el seu moment.

També direm que sí a la proposta de resolució número 28

de la residència de malalts; ens agrada més el nostre text, sense

cap dubte, la que ha proposat MÉS per Menorca, però no seria

lògic no donar-li suport perquè l’important sí que es recull allà,

però també permeti’m que digui també... quines ganes!, és a

dir, jo li asseguro que fins a tres vegades vaig presentar en la

passada legislatura aquest projecte, i els vots varen ser que no,

que no i que no; i avui que és una realitat perquè està dins el
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pressupost del 2016, quasi 1 milió d’euros per dur a terme

aquest actuació, ara ens vénen amb exigències, home!, estaria

bé assumir un poc també la tasca que han dut a terme els altres.

I acab, la proposta de resolució núm. 46, referida a les

famoses bestretes, nosaltres demanaríem que el Partit Popular

assumís també responsabilitat de la situació i que, per tant, a

l’hora de presentar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí, hauria d’anar acabant.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...el text fos capaç de trobar un text d’acord i de consens perquè

el que volem... en la destinació final coincidim, crec que la

consellera avui també ha explicat prou la destinació final, però

hauríem de trobar el camí, ja està bé de fer d’aquest tema una

guerra partidista que es repeteix la passada legislatura i aquesta

i el que volen aconseguir els ciutadans és que es resolgui i crec

que avui en tenim una oportunitat, en mans del Partit Popular

està poder tenir un text que ho faci possible.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, Partit de la

Ciudadanía.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta,  Sr. Presidente. Señoras y señores

diputados, antes de empezar mi intervención desde Ciudadanos

queremos que quede constancia que nos parece una falta de

respeto a este parlamento y a lo que representa, que son todos

los ciudadanos, que la presidenta no asista a este pleno, un

pleno donde se están debatiendo y votando propuestas

formuladas por todos los grupos parlamentarios y donde

muchas han sido recogidas por los propios ciudadanos.

Desde Ciudadanos apoyaremos todas aquellas propuestas

del Grupo Popular que consideramos razonables, algunas de

ellas recogen iniciativas que también ha defendido nuestro

partido a lo largo de este año y medio.

En cuanto a las propuestas 1 y 32, voy a comentar las

propuestas en las que nos vamos abstener que son la 1, la 32,

la 15, la 23, la 27 y la 38 y haremos una transacción en la

propuesta 30. 

En cuanto a la propuesta 1 y 32, donde se insta a recuperar

las tres leyes tal cual las elaboró el Partido Popular, la turística,

la agraria y la del suelo, Ciudadanos se abstendrá. Ciudadanos,

como saben, es contrario a derogar leyes sin tener una

propuesta alternativa. En política no tiene sentido hacer tierra

quemada cada vez que entra un nuevo gobierno, que es lo que

ha hecho este govern del pacte. Creemos que es una falta de

responsabilidad hacia los ciudadanos a los que se les crea una

inseguridad jurídica imperdonable.

Es patente que este gobierno no tiene un rumbo en política

agraria ni en política turística, se pasan el día discutiendo entre

ellos, no son capaces de dar una alternativa jurídica clara a las

leyes suspendidas y hay una paralización sine die de todos los

proyectos de reconversión en las zonas turísticas maduras y de

inversión en el sector primario.

Aun así, nos abstendremos ante la petición de recuperar las

tres leyes, la turística, la agraria y del suelo, tan cual las elaboró

el Partido Popular porque desde Ciudadanos sí que

introduciríamos algunas modificaciones sobre todo en lo que

respecta a edificación, modificaciones que creemos que son

muy razonables y serían de alto consenso y mantendrían la

sostenibilidad del territorio.

En cuanto a la propuesta 38, también nos abstendremos, la

propuesta propone una partida finalista de un importe mínimo

de 40 millones anuales para infraestructuras hidráulicas.

Nosotros siempre hemos defendido que esta partida finalista

tiene que ser el canon de saneamiento que recauda 84 millones

de euros anuales. Queremos tener una partida finalista y fija

anual como el canon y creemos que es la opción correcta para

poder elaborar un plan director y de inversiones hidráulicas real

y con garantías de continuidad, de hecho llevamos una

propuesta en este sentido en nuestras resoluciones.

En cuanto a la propuesta núm. 23, el programa Proper,

nosotros desconocemos exactamente cuáles son todos los

servicios que ofrecía este programa, sabemos que hoy en día

sigue el servicio de asistencia domiciliaria, tal vez se podrían

incorporar los servicios de los que carece el SAD al SAD y por

eso nos abstendremos porque consideramos que hay un servicio

similar.

Y en cuanto a la propuesta 30, desde Ciudadanos

proponemos una transacción, sería añadir una puntualización

de tal manera que la propuesta quedaría: “El Parlament insta al

Gobierno a assegurar las ayudas para los desplazamientos de

los deportistas de las Islas Baleares para acudir a las

competiciones oficiales, una aportación tanto con fondos

propios como procedentes de acuerdos con los consejos

insulares”. Nosotros creemos que se debe potenciar desde todas

las instituciones estas ayudas ya que hoy por hoy realmente son

insuficientes.

Y por último la propuesta núm. 15, en la que también nos

abstenemos, nos abstenemos porque el proyecto de la ley de

función pública de las Islas Baleares fue elaborado y

consensuado la pasada legislatura y al desconocerlo pues nos

abstendremos.

Nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Correspon ara al Grup

Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, si vol fer ús de la

paraula.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bon dia, no, no faré ús de la paraula,

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Correspon al Grup Parlamentari Socialista,

Sr. Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. El PP ens presenta 50 propostes de

resolució després de quatre anys de no deixar res per verd, els

drets capitals de les persones, la salut i l’educació, el territori,

el paisatge i el medi ambient; ara, abracadabra, els colAlectius

socials i professionals han de tornar ser escoltats. 

Quan el PP governa la minoria ha de claudicar davant la

voluntat majoritària de les urnes que fan servir de patent de

cors, quan el PP és a l’oposició la majoria ha de cedir en nom

de l’acord amb el PP.

La Sra. Prohens es queixava l’altre dia que la presidenta

només l’havia convocada al Consolat per parlar del logotip,

mentre que els portaveus d’El Pi i de Ciutadans li varen agrair

les trobades de feina. La portaveu accidental del PP no pot

sofrir que la veritat li desbarati la seva ració setmanal de

demagògia, té les cames molt curtes.

Sobre el respecte al Parlament que reclama el PP a la

presidenta, de l’únic tema que el Sr. Bauzá va voler parlar mai

va ser de l’única qüestió en què necessitava l’oposició: la

decapitació de la democràcia; ara el Grup Popular estaria inflat

artificialment de diputats i la cambra no representaria la

complexa pluralitat de les nostres societats -deien que ho feien

en nom de l’austeritat- i llavors ve aquí la Sra. Prohens i acusa

el Govern de jugar amb les paraules. És el seu pintoresc

concepte del consens, davant la queixa de 100.000 manifestants

varen imposar la suposada voluntat de la majoria silenciosa,

ara, davant la voluntat de la majoria democràtica, volen que el

Govern mutili el seu programa de reformes.

Demanen reduccions d’impostos i cap més impost quan els

varen apujar a tothom, tret dels molt rics que (...) fins i tot

l’impost de patrimoni. Puc comprendre que s’enfadin si els

diuen Ali Babà, però per favor no vagin per la vida de Robin

Hood.

Si varen haver d’avortar dos impostos..., varen haver

d’avortar dos impostos, els dels envasos i els dels rent a car

que ara gràcies al PP tributen a una altra comunitat, per cert,

l’impost d’estades turístiques supòs que el podem mantenir

perquè no en diuen res.

Els preocupa molt la situació dels treballadors públics, dels

sanitaris, estatutaris o no, dels bombers, dels docents públics i

concertants, dels policies locals, benvinguts a la preocupació.

Transacció a la proposta 17 sobre policies locals -cometes-:

"El Parlament insta el Govern a (...) mitjançant la modificació

de la Llei de coordinació de policies locals i en l’àmbit de la

seva competència per donar estabilitat a les plantilles de

policies locals, així com cercar en altres administracions, si

escau, una solució definitiva d’estabilitat als policies locals

interins d’acord amb el concurs de trasllat de funcionaris”.  

Demanarien només com a transacció suprimir la paraula

“immediatament” per donar una mica més de temps al Govern

a la proposta núm. 20.

Ara de cop tothom té problemes laborals urgents, justa

reivindicació si hem de resoldre concurs de trasllats, de mèrits

de centres de professorat, de professorat que, per cert, ja estan

fets, plans d’igualtat que hi estam d’acord i votarem a favor,

etc. És cert que hi ha problemes, tots els que vostès no varen

resoldre a més de tots els que varen provocar, però els

treballadors públics ja no perden la feina ni han d’anar als

tribunals, ara, quan hi torna a haver més treballadors arreu, és

quan constaten la falta de personal sanitari i dels (...).

Llista d’espera. Hem passat de 104 a 77 dies per a una

intervenció, encara no és prou, però vostès varen cremar tres

consellers per mirar de degradar la sanitat pública a favor de la

privada, varen expropiar el dret a la salut a 24.000 persones i

varen posar una tarifa de 10 euros a les portes d’entrada al

sistema. Proposta de transacció a la proposta 13, “el Parlament

de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a

millorar el servei d’urgències de Can Misses”. I no pateixin, la

residència de malalts de Son Espases, que vostès varen negar

i ara exigeixen, serà realitat ben prest. I més especialistes a

Menorca, a Eivissa i a Formentera ja hi són, de fet, i més n’hi

haurà, i es crearan places sociosanitàries a cada illa, i fins i tot

a Menorca, on vostès deien que no feien falta i varen tornar

Verge del Toro al ministeri.

Son Dureta, proposta 25, transacció: “el Parlament insta el

Govern de les Illes Balears a presentar un projecte consensuat

amb la participació del tercer sector i tots els grups

parlamentaris per donar un ús sociosanitari al complex de

l’antic hospital de Son Dureta”. Volen que els plans

sociosanitaris i els pressuposts siguin fets amb participació

ciutadana, endavant! Quan la presidenta va a un poble no crida

la Guàrdia Civil, com feia el Sr. Bauzá. Aquest govern no té

por de la gent, açò s’ha acabat. Hi votarem a favor en els dos

casos. 

Diuen que volen transparència, però varen practicar la

invisibilitat de la cosa pública durant quatre anys, i demanen la

publicació a les escoles de coses que la Llei de protecció de

dades no permet, quan fins i tot vostès hi varen prohibir el

color verd. La Llei de símbols va esdevenir la bandera de la

seva intransigència, de la seva por al diàleg social i la seva

fòbia a la paraula “públic”, escola pública, sanitat pública,

dignitat pública. L’aposta del Govern és per l’escola pública,

a veure si ho entenen, i recórrer a la concertada quan és

necessari i sempre segons la llei. 

Més sobre transparència, ara hi ha sequera i se sap, abans

s’amagaven les males dades i es fugia del control parlamentari.

Demanen més escoles i manteniment, com que varen baixar el

pressupost no varen fer gairebé cap escola nova ni les varen

mantenir. El primer any el pressupost ha crescut un 4,3 i mentre

vostès segueixen negat l’autonomia dels centres el Govern ha
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consensuat el Pla d’aprenentatge de llengües amb la comunitat

educativa. Aquesta és la diferència, imposició versus respecte.

Pla contra l’abandonament escolar, ja està fet i presentat. El

gran problema, però, no és a les escoles sinó en el model

econòmic i social i la falta d’oferta laboral qualificada, i d’açò

vostès no en volen saber res. 

Reclamen polítiques específiques per als aturats de llarga

durada, alAleluia! Les polítiques actives tornen a ser la millora

de la política d’ocupació, amb vostès ho eren la de la regulació

laboral i un dèbil creixement econòmic que generava ben poca

ocupació, i reclamen, ara que creixem molt més, un 4,2, segons

l’AIReF, tot i que no tan ben repartit com voldríem. Hi votarem

a favor.

Diuen que el creixement i la baixada de l’atur són mèrit de

l’herència de Bauzá, no poden deixar de pensar mai en

qüestions d’herència, ni que sigui per inèrcia. En canvi, diuen

que els aturats de llarga durada només existeixen d’ençà del

govern d’Armengol. Fa falta barra, barra i ben poc respecte per

a tanta gent que ho passa tan malament. Aquest estiu hi ha

hagut 10.000 persones més fent feina i ho trobam poc, no ens

conformam. 

Ens reclamen plans de dinamització cultural, on els volen,

a Ses Fontanelles? El Govern està a favor del petit comerç, ho

demostra amb la moratòria de centres comercials i els 3 milions

del programa iComerç. No és una qüestió de fotos sinó de fets.

Votarem a favor de la proposta. 

Veuran ben prest el projecte de llei d’habitatge, no pateixin,

perquè a l’IBAVI hi ha una bona gestió, per més que remugui

aquell que l’únic que va fer va ser convertir un habitatge social

en un magatzem per posar-hi paperassa. 

Volen que es comencin a pagar els 146 milions que el

Govern deu als consells en bestretes. Sra. Salom, senyors

Tadeo i Serra, no els devia res el Govern Bauzá? Només va

pagar 2 milions en bestretes en quatre anys i cap consell del PP

no es va queixar. Progressivament es pagarà el resultat del

càlcul del sistema sobre bestretes.

Com tampoc no es queixen mai del deute amb (...)

d’Espanya, no en diuen res. Es veu que aquest deute no

importa. Per cert, parlant de deutes, ara el PP constata

l’excessiu nivell d’endeutament de la comunitat, ara.

Bravejaven de grans gestors i varen incrementar el deute en

3.398 milions, un 70%. Ara, davant Madrid muts i servils i

agraïts al FLA, Sr. Camps. Que no s’enfadi Rajoy. 

(Remor de veus)

Volen un nou REB i ens demanen consensuar la proposta

amb la societat civil, els presentam una transacció a la proposta

4 a veure si començam a pactar aquí: “el Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir reivindicant

la negociació del REB amb el Govern de l’Estat i en aquest

sentit l’encoratja a seguir dialogant amb tots els partits polítics,

entitats socials i econòmiques per tal de confeccionar una

proposta consensuada al nou Règim Especial per a les Illes

Balears que introdueixi també l’aspecte fiscal i l’atenció a la

doble i triple insularitat”.

Tarifa plana per als vols entre illes. El Govern la reclama a

Madrid i a la fi sembla que s’escolta. Vostès es varen

conformar amb l’enganyifa dels comitès de rutes mentre ens

privatitzaven els aeroports i Rajoy se’n reia de les pensions de

cogestió. 

40 milions per inversions en aigua senzillament en un any,

més del cent per cent de l’impost turístic. Tenim greus

problemes, és cert, i les inversions han de ser aquí prioritàries,

tothom ho comparteix. Pinten un programa ambiental dantesc,

dessaladora de Ciutadella, la de Santa Eulària, la de Vila,

millora de la resta, interconnexions, depuradores aturades i

d’altres per fer i les que hi ha sense manteniment. Sempre que

tornava de Madrid el Sr. Company venia amb les butxaques

buides i una milonga a la boca. És cert, estam molt malament,

el Govern ho reconeix, per més que es queixa el Sr. Gijón. Les

propostes sobre aigua i depuració que fa el PP, però, en

qualsevol cas si una cosa són, són una moció de censura contra

l’anterior conseller de Medi Ambient, el Sr. Company.

Esteses aèries en sòl rústic, transacció a la proposta 34: “el

Parlament insta el Govern a defensar davant el Govern

d’Espanya un canvi en la llei estatal que permeti el soterrament

de línies d’alta tensió en rústic, tenint en compte les limitacions

territorials de les Illes, així com instar la Conselleria de

Territori, Energia i Mobilitat a donar una solució en el cas d’Es

Fornàs”. 

Ens demanen que consensuem amb els sectors productius,

si són productius amb el PP no fa falta consensuar, per tant, la

recuperació de tot allò que hem derogat de les lleis territorials

del PP, turisme, agrària i del sòl, per continuar així per la senda

-diuen- del creixement, del creixement urbanístic volen dir en

realitat. Deu ser per açò que no han fet ni una sola proposta en

matèria d’innovació, ni una. Ah!, i volen una solució per als

nuclis rurals. L’amnistia del Sr. Company es veu que no va

bastar.

I ens demanen un pacte sobre les normes territorials

pendents, és a dir, hem de tornar a deixar les lleis del PP com

estaven i hem de pactar les noves amb el PP. 

La Sra. Prohens es queixava que la presidenta havia parlat

poc de cultura. Propostes del PP sobre cultura, cap. 

IB3 ja no és el salvatge oest, el Sr. Gómez ja no hi dicta la

seva llei en pla John Wayne, sense cavall. Farem el reglament

del sector audiovisual que vostès no varen fer, no passin ànsia.

Propostes sobre turisme. Tornar a la llei del PP del Sr.

Delgado, fer un pla d’inversions en zones madures i anar a fires

de turisme nàutic i cicloturisme. Açò és tot? Amb açò pensen

anar al gran pacte d’Estat sobre turisme que ens proposen? No

tenen res millor a oferir al pacte? Tots els grups han fet

propostes, anam sabent què pensa cadascú, el PP calla, igual

està a l’espera d’instruccions.

En definitiva, cinquanta propostes de resolució que són

cinquanta tocs de bastó, de gaiato, donats per un cec que en tost



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 50 / 27 de setembre de 2016 2707

 

de cercar el camí de futur intentar ferir el Govern i ho fa sense

sort ni punteria. Aprovarem nou de les seves propostes, que són

nou més de les que vostès varen acceptar en quatre anys més

les que siguem capaços entre tots de transigir. Per sort...

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d’anar acabant, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Vaig acabant, Sr. President. Per sort la prosperitat i el

benestar de la gent no depenen de les propostes del PP sinó de

la feina del Govern que treballa pel progrés i benestar de les

ciutadanes i ciutadans. 

Jo som jo i la meva circumstància, deia el Sr. Ortega i

Gasset. El PP és el PP i les seves circumstàncies, el seu passat,

la seva història i les seves contradiccions.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula el grup proposant? Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Bien, en primer lugar, quiero

agradecer a todos los grupos sus intervenciones, a algunos más

y a otros no tanto, pero agradecerles a todos sus intervenciones

y sus aportaciones. 

En principio vemos que hay bastantes propuestas, a pesar

de que alguno no lo reconozca, que se pueden aprobar con una

amplia mayoría y otras que estamos dispuestos evidentemente

a la negociación. 

Una cuestión general, no sé, se critica al Grupo Popular, un

razonamiento bastante lógico, ¿no?, ustedes presentan ahora

propuestas aquí, han estado cuatro años gobernando, ¿por qué

no las hicieron entonces?. Es un razonamiento lógico, pero creo

que hay un hecho importante y una cuestión singular que

siempre se tiene que tener en cuenta, y creo que todo el mundo

lo ha reconocido. A partir del año 2007-2008 empieza una de

las peores crisis económicas y la sufren los ciudadanos, la

sufren las empresas, la sufren las pequeñas empresas, pero la

sufre la administración pública y ustedes cogen las cuentas

públicas y se darán cuenta de la bajada de la recaudación en

ingresos públicos que se produce durante todos esos años, de

los problemas de financiación que tienen todas las

administraciones sean del color que sean y de las dificultades

en financiar los servicios públicos. 

Claro, ¿qué es primero, la causa o la consecuencia?, la

bajada en los ingresos públicos es consecuencia de la crisis

económica y para salir de la crisis económica hay que tomar

decisiones y hay que priorizar, y si eso no lo entienden y

siempre le echan la culpa al Partido Popular como si el Partido

Popular hiciese los recortes por divertimiento o porque le

gustaba, porque disfrutaba, etc., es que evidentemente no

quieren comprenderlo o hacen demagogia sobre esa cuestión,

pero quien ha gestionado lo sabe y sabe en el fondo que es así.

El Sr. Saura nos decía que bueno, que no citásemos a

colectivos, yo... citar a un colectivo no es porque compartamos

el conjunto de sus ideas, creo que en política evidentemente

estamos en el debate de ideas, pero cuando uno cita como

argumento a un colectivo que venía dando apoyo al gobierno

o que había dado apoyo estando en la oposición a los grupos de

izquierdas y ahora esos mismos grupos están criticando al

gobierno, los citamos no porque coincidamos cien por cien con

sus principios, sino para ponerlo como argumento de que el

gobierno no está haciendo bien ni siquiera esas cuestiones y los

citamos en esas cuestiones, cuando se dice que el IBAVI no lo

hace bien y lo dice el APA yo supongo que algún argumento

tendrá, ¿o no tienen ninguno?, pues entonces es que lo hace...

alguna cuestión tiene.

Sobre el tema de la educación, las propuestas que nosotros

hacemos en educación fundamentalmente se basan en defender

la educación de calidad, de calidad y en libertad, de calidad en

general, pública, concertada y privada. Si tenemos una

educación de calidad en general tendremos unos buenos

alumnos, tendremos futuro y tendremos un sistema que

funcione, de calidad y en libertad, y eso es lo que defendemos.

Y en materia de turismo, se nos criticaba..., pues también

defendemos ese pacto en nuestro principal motor económico,

es que... cuando se pone en cuestión, “no, es que quiero que

quiten su propuesta de resolución, que no ponga que el turismo

es el principal motor económico”, es que los datos de nuestra

comunidad autónoma son así, nos guste, no nos guste, nos

gustaría más diversidad, nos gustaría de otra forma, pero el

turismo es el principal motor económico y queremos un pacto

que asegure la calidad en la oferta y que asegure la

sostenibilidad... y, efectivamente, si tenemos eso tendremos

trabajo digno, cada vez tendremos más trabajo digno, cuando

no había trabajo digno era cuando se iban 40.000 personas al

paro continuamente...

(Remor de veus)

...ahí no había trabajo, ahí no había trabajo y punto, ¿eh?

Entonces, bien... sobre otras cuestiones que ha ido

aportando los distintos grupos... las enmiendas concretas las

iremos en todo caso pactando con cada grupo porque ahora en

el tiempo que nos queda es imposible. 

Valorar positivamente las... el apoyo que ha dado El Pi y

Ciudadanos básicamente, también valorar positivamente las

propuestas de MÉS per Menorca sobre propuestas de

resolución, sobre las propuestas del PSOE también valorar

positivamente a pesar de... de discrepar con el discurso del Sr.

Borràs, debemos valorar positivamente su propuesta de acuerdo

en muchas cuestiones que intentaremos alcanzar, concretar las

transacciones.

Y decir que nuestras propuestas podrán decir lo que

consideren, pero creo que en su inmensa mayoría son

propuestas...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lafuente, perdoni...

EL SR.LAFUENTE I MIR:

...vaig acabant, son propuestas...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lafuente, perdoni, la intervenció del grup proposant en

aquest moment és definir si accepta o no les transaccions

concretes que han fet els diferents grups parlamentaris, vull dir,

ha de quedar clar ara en la seva intervenció si accepten o no

aquestes transaccions perquè la lletrada pugui referir el text i

avui horabaixa les puguem votar. 

Per tant, el que necessitam de la seva intervenció és sobre

tota la sèrie de transaccions que els diferents grups

parlamentaris han exposat, que el Partit Popular es pronunciï en

si o no.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Li farem arribar la llista de les transaccions. En aquest

moment en cinc minuts és impossible de totes... en totes... tot

el llistat, és impossible...

(Remor de veus)

Farem arribar a la lletrada el llistat.

Molt bé, ido li farem arribar el llistat i el contingut. 

Molt bé, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Correspon el debat de les trenta propostes del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, RGE núm. 13429/16, la

proposta núm. 21 ha estat rectificada mitjançant l’escrit RGE

núm. 13454/16.

Defensa per part del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, el Sr. Jarabo, per un temps de deu minuts.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que la precarietat

laboral és una constant a les nostres illes malgrat el negoci

turístic no deixa de créixer, i que són necessàries accions més

contundents per acabar amb una situació totalment injusta i

que no reparteix la riquesa i els beneficis econòmics derivats

de la principal indústria de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a prendre mesures urgents per combatre la pobresa

energètica a la nostra comunitat autònoma, considerant

l'energia com a servei bàsic i denunciant davant l'Estat la

política energètica del Govern d'Espanya que dóna ajudes (bo

social) sense contemplar qüestions de renda o de situació

econòmica real.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

a desenvolupar un Pla de transició energètica adequat perquè

les nostres illes puguin en un futur dependre només de

l’energia renovable produïda a les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a

terme les modificacions legislatives necessàries tendents a la

creació de més imposts mediambientals a les activitats més

contaminants.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a apostar

per una educació pública de qualitat i a millorar el pressupost

en educació a les Illes Balears, així com a donar compliment

a l'acord de destinar un 30% de les possibles millores de

finançament al pressupost d'educació.

6. El Parlament insta el Govern de les Illes balears a apujar

gradualment el pressupost d’educació fins arribar a la mitjana

estatal i aspirant a aconseguir arribar al 7% del PIB a llarg

termini i a eliminar progressivament els concerts d’educació

no obligatòria amb l’escola concertada

7. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat d’un

rescat farmacològic per als ciutadans i ciutadanes que no es

poden comprar les medecines, i insta el govern a emprendre

accions adequades perquè els pensionistes no paguin els

medicaments.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a apostar per la transparència en les llistes d’espera.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a dur a terme una política de facturació a tercers que

li permeti recuperar les despeses originades per prestacions

rebudes pels pacients aliens al Sistema Públic de Salut.

10. El Parlament de les Illes Balears constata que s’ha posat

en marxa la facultat de medicina sense el necessari consens

social i havent-hi altres prioritats educatives i pressupostàries.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a intensificar les auditories a les empreses

concessionàries de Son Espases i Can Misses i, si s’escau,

revisar i fer complir els plecs del contracte.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a dur a terme una auditoria del sector públic

instrumental amb criteris d’eficiència.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a iniciar una auditoria del deute amb la màxima

participació ciutadana al llarg de l’any 2017.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a publicar a la seva pàgina web tots els informes

i estudis que hagi encarregat.

15. El Parlament de les Illes Balears insta la Demarcació de

Costes a les Illes Balears del Ministeri de Medi Ambient, que

faci un control i inspecció efectius de les ocupacions privades

en zones de domini públic marítimoterrestre, garantint l’ús

públic per damunt d’interessos particulars.
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16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a continuar amb l'elaboració de nous parcs

naturals, i ampliar els parcs naturals existents (Cabrera,

Dragonera, Parc de Llevant, Ses Salines d’Eivissa, etc.) i

recuperar el de Llevant de Mallorca i el de Cala d’Hort

d’Eivissa, dotant-los d’un finançament suficient i recuperar les

plantilles de vigilància i conservació que foren acomiadades

la darrera legislatura, i que s’elaborin els corresponents Plans

Rectors d’Ús i Gestió.

17. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a

terme al llarg del 2017 una nova llei de benestar animal, on

desaparegui qualsevol excepció que impliqui maltractament

animal i que s’adapti a la realitat social actual de les Illes

Balears en matèria de benestar animal.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a augmentar la xarxa de transport públic

terrestre que cobreixi la manca de freqüències i flexibilitat

d’horaris entre pobles i la intermodalitat entre altres

transports terrestres i que, en compliment de les seves

competències, vetlli per la millora del servei i renegociï amb

les empreses concessionàries les seves condicions.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a millorar els plecs de condicions de les

concessionàries de transport a les Illes Balears quan aquests

s’hagin de renovar, contemplant les millores que han de

recollir.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a fer complir els contractes i la llei amb les

concessionàries de transport públic i, en cas d’incompliments

reiterats o posada en perill dels usuaris, es procedeixi a la

seva rescissió de forma immediata.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a revisar

la regulació reglamentària de l'impost turístic sostenible de les

Illes Balears en relació amb el sistema d'estimació objectiva.

22. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de

posar fre a la saturació turística que pateixen les Illes Balears

transformant el model de creixement econòmic i el model

productiu.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a incrementar el pressupost dedicat a R+D+I fins

arribar a la mitjana estatal i a prendre les mesures necessàries

per desenvolupar aquest sector així com les noves tecnologies,

tot impulsant la dinamització d’empreses, tant de noves

tecnologies, com clústers de desenvolupament.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a dur a terme un control de recursos hídrics en el

marc de la lluita contra la sequera, que inclogui inspeccions

a grans establiments, instant els ajuntaments a instaurar

tarifes progressives d’aigua en funció del consum.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears, a revisar d’ofici els acords presos per Xarxa

Natura 2000 de la CMAIB des de l’any 2011, a la vista de

l’existència d’informes contradictoris interns, als efectes

d’evitar la construcció de noves edificacions a Cala d’Hort

d’Eivissa.

26. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a

terme les actuacions legislatives necessàries per a aprovar una

llei de residus que permeti augmentar la inspecció i el control

dels residus.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a redactar un Pla d’Acció de Millora de les

Infraestructures de depuració de les aigües residuals de totes

les Illes, afrontant especialment la problemàtica dels emissaris

subaquàtics.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a elaborar una nova llei del sòl, a revisar i, si

n'és el cas, a derogar els articles de la Llei agrària i la Llei

turística que legislen en matèria forestal, d’ordenació

territorial i urbanística.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que faci les actuacions pertinents a les instàncies

competents perquè s'estudiï la declaració de zona ZEPA per a

les zones afectades com la Marina de Llucmajor als efectes de

contribuir a evitar la implantació de noves línies d’alta tensió

al nostre territori.

30. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern i els

consells insulars a activar una política de canvi en l'àmbit de

la cultura, element primer perquè la transformació pugui

donar-se fonamentalment en l’àmbit social i no solament en el

polític. A aquest efecte, proposa la creació d'un Consell de la

Cultura amb capacitat organitzativa i programàtica, amb

atribucions i competències en la creació de polítiques

culturals, absorbint concessions i funcions que tenen avui

entitats privades: fundacions i instituts, de manera que sigui

motor efectiu en la dinamització d'espais culturals com un

referent constant per a la ciutadania, assumint competències

de promoció equitativa a tot el territori.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President, diputades,

treballadores, públic present.

El nostre grup parlamentari va arribar a aquesta cambra

amb el clar objectiu que les nostres illes emprenguessin un

rumb diferent al que fins ara havia marcat principalment el

Partit Popular i els seus governs de corrupció, desvergonya i

destrucció del territori, imatge encara instalAlada sobre Balears

en el subconscient de l’Estat.

La majoria conservadora que sempre va existir en aquesta

cambra ha estat substituïda en aquesta legislatura per una altra

majoria progressista oferint-nos l’oportunitat de dibuixar un

nou destí econòmic, social, mediambiental i cultural.

Per emprendre aquest viatge vàrem construir un vaixell,

perquè vàrem decidir anar en vaixell, i el vàrem beneir com els

Acords pel canvi, vàrem decidir qui compondria la tripulació,

quin seria el contingut de la nostra càrrega i qui la capitana; i

ens llancem al mar sense gaire conèixer-nos amb la dificultat
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afegida de no concretar en excés el rumb amb l’esperança que

durant el viatge apareguessin llocs atractius on atracar, aquests

ports serien les nostres prioritats i ens llancem a navegar en un

mar amb marejada amb uns forts vents de popa que ens

empenyien -la gent que ens va votar-, i uns vents de llevant que

no ens provocaven massa mareig; ara ja en alta mar les ones i

els vents més agressius compta que aquesta tripulació tengui

clar el seu horitzó.

Les propostes de Podem Illes Balears són un recordatori

que posseïm una brúixola i un advertiment de la necessitat de

marcar un horitzó comú. He agrupat les propostes per blocs

temàtics per deixar ben clar quins són els ports on volem

amarrar el nostre vaixell fins aconseguir aquest horitzó.

Per poc que aixequem la mirada ens trobem el port del

rescat ciutadà, precarietat, pobresa energètica, pobresa

farmacològica, tenim més de 70.000 pensionistes a Balears que

reben menys de 650 euros al mes, que en alguns casos els han

de servir per mantenir fins i tot els seus fills i filles.

Concentrem-hi l’atenció perquè formen part d’aquest més del

20% de Balears amb risc de pobresa.

Com és possible que l’octubre aquest parlament demanés al

Govern de l’Estat acabar amb el decret que imposa el

copagament farmacèutic i després el Govern s’hagi quedat

creuat de braços?, per què no ha mirat els nostres veïns

valencians que al gener ja es van enginyar per esquivar el

torquemada Montoro i articular com a subvenció la devolució

del que aquest infaust decret els obliga a pagar.

Hi ha solucions, podem trobar les nostres pròpies solucions.

El 27% dels pensionistes valencians que havien abandonat els

tractaments ja poden accedir-hi de nou. Aquí tenen un horitzó

que ha de contemplar reunions de renda o de situació

econòmica real perquè els nostres escassos recursos vagin a qui

realment més ho necessita, com els nostres treballadors precaris

també ens necessiten, proposam que es constati la seva

precarietat. 

Sr. Negueruela, contundència, una vegada més, sense temor,

si no ens temen que el treballadors d’aquesta comunitat

seguiran tement qui els està explotant. Per cert,, intuyo que

hasta el marxista irredento Mario Draghi, que usted

mencionaba antes, votaría a favor de esta propuesta.

Si parlem d’explotació, hem de parlar del sector turístic on

els grans beneficis dels nostres amics amb societats

panamenyes pesen sobre les esquenes dels nostres treballadors

i sobre el nostre territori, cau el pes, però no cau distribuït

l’ingrés que generem entre tots. Per això, entre d’altres

mesures, proposam de revisar el mètode d’estimació objectiva

a l’impost d’estades turístiques, una vegada constatat que les

profecies apocalíptiques que portaria aquest impost no

s’acompleixen, aprofitem per millorar-ho i aproximar-ho al que

sempre va haver de ser, una ecotaxa.

Els efectes del turisme requereixen accions d’emergència,

perquè ja arribem tard. La foto fixa de la saturació que s’ha

produït aquest estiu ha calat com mai a la nostra societat, les

imatges de les ocupacions privades del domini públic no són

noves, però aquest any han estat escandaloses. Hem de fer

servir aquesta consciència dels nostres límits per a una major

protecció del medi ambient, del nostre territori, amb la creació

i ampliació de parcs naturals, Cabrera, Dragonera, Parc de

Llevant, Ses Salines d’Eivissa, etc., donant-los un finançament

suficient, recuperant les plantilles de vigilància i conservació

que foren acomiadades la darrera legislatura i elaborant els

corresponents plans rectors d’ús i gestió.

També consideram necessària la declaració de zona ZEPA

a la Marina de Llucmajor, que podria evitar la instalAlació de

més línies d’alta tensió. I tampoc no hem d’oblidar que per

tenir cura del nostre territori hem de pensar en les necessitats de

les nostres infraestructures hídriques, hem de produir una

millora en la depuració d’aigües, així com la inversió en

reparació d’emissaris. Ho direm clar, volem reparar les

infraestructures hídriques, però no volem noves infraestructures

que poguessin incrementar ni donar la sensació d’incrementar

la pressió humana.

Per fer-ho hem de demostrar també que treballam en una

altra línia i per tant és hora de concretar, d’una vegada, un altre

dels horitzons del nostre vaixell, el nou model productiu.

Tornam insistir aquí en la necessitat d’augmentar la

qualificació dels nostres treballadors, els nostres estudiants

haurien d’aspirar a treballar en aquesta comunitat en alguna

diferent del turisme. Sabem que, des de la Conselleria de

Treball es treballa en una nova llei d’indústria, però consideram

imprescindible l’impuls d’altres sectors que es complementin

amb la indústria tradicional, com les noves tecnologies, la

comunicació o l’R+D+I. Necessitam generar un clima capaç

d’atreure talent i això és difícilment compatible si ens

mantenim a la cua en inversions en innovació.

Un altre horitzó que requereix tenir-lo sempre al front de la

nostra proa és el de l’educació, i això significa pressupost, que

no ho és tot, però ajuda. Sr. March, ara no hi és, depèn d’ell i

de la seva capacitat de convicció aconseguir aquest horitzó, el

Sr. March no ha de ser una barrera de contenció, sinó la veu de

la comunitat educativa en el Govern. Insistim en el compliment

dels acords pressupostaris de l’any passat, la formació dels

nostres alAlots i alAlotes és la garantia per evitar un futur més

pròsper i li asseguro que és impossible, amb ràtios de 28

alumnes de primària en una classe i amb una sola professora,

això és un crim, i cada dia que passa es perpetra el mateix crim.

I mentre no siguem conscients que aquesta situació mata les

possibilitats de desenvolupament d’aquests alAlots, on només

els més brillants seran capaços d’escapar d’aquest marc de

desatenció, aquest govern no entendrà el crit d’auxili que fem

arribar aquí des de l’ensenyament públic.

La nostra aposta per l’educació pública de qualitat, pensam

mirar també la seva, un compromís real que es demostra

prioritzant la pública davant la concertada no obligatòria, quan

la pública pot absorbir la demanda. Això es pot començar a fer

i, a més, és necessari quan el pressupost manca, és qüestió de

prioritats.

Per acabar, esmentaré algunes propostes realitzades per

dirigir-nos a l’horitzó de regeneració i transparència. Ens

agradaria que aquest Parlament admetés que la facultat de

medicina s’ha aprovat sense consens social, sense que sigui una
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prioritat educativa i sense que fos una prioritat pressupostària.

Considero que aquesta no és la millor forma d’aconseguir la

confiança d’un soci i penso que admetre l’error seria una sana

via de cicatrització.

Tenim moltes tasques pendents, molts acords per acomplir,

on amb la bona voluntat no n’hi ha prou, la transparència en les

llistes d’espera en sanitat; la publicació dels informes que

encarrega aquest govern; l’avaluació del sector públic

instrumental; les auditories a les concessionàries de Son

Espases i Can Misses, on les queixes de les treballadores i

treballadors de les empreses subcontractades haurien de ser

molt més escoltades, no hauríem de consentir que aquest

govern subcontractés empreses que forcen els seus treballadors

a unes condicions de misèria.

Les nostres propostes suggereixen horitzons per a aquesta

comunitat autònoma, rescat ciutadà, ho reiter; protecció del

territori; nou model productiu; educació; cultura. Demanam i

esperam que tenguin el suport d’aquesta cambra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Fixació de posicions per part del Grup Parlamentari

Popular, té la paraula el Sr. Antoni Costa.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

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

Em permetran que avui, un dia en què els partits que donen

suport al Govern ens faran constatar moltes coses, de fet

algunes propostes de resolució del PSOE ens fan constatar fins

i tot la voluntat del Govern, ja no constatam fets concrets, sinó

que ara hem de constatar també la voluntat del Govern de fer

o no una cosa. En fi, coses esperpèntiques d’aquesta nova

política.

Idò, posats a constatar coses, em permetran que avui

constatem un fet inèdit, avui hem de constatar la sorprenent

absència de la presidenta del Govern en aquest debat.

(Alguns aplaudiments)

Va ser ella qui va triar aquest dia, no pot alAlegar, per tant,

desconeixement o problemes d’agenda. La seva absència és

premeditada. I mirin vostès, de tots els debats que hi ha en una

any, el debat de pressuposts i el debat de l’estat de l’autonomia

són, segurament, els dos debats més importants, i la presidenta

hauria de ser aquí avui per escoltar les propostes dels grups

parlamentaris, si li importés només una miqueta el Parlament

avui seria aquí per veure quines inquietuds ciutadanes se

substancien en aquest debat. És una llàstima que avui haguem

de constatar aquest fet que posa en entredit la nostra feina i que

demostra, una vegada més, un total menyspreu de la Sra.

Armengol cap a aquest Parlament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, primer, perdó perquè abans m’he equivocat de

llinatge. I segon, això és per fixar les posicions.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Efectivament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, ...

(Alguns rialles)

ajusti's a la fixació de posicions.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Era una esmena de constatació d’un fet.

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

En qualsevol cas, en qualsevol cas, entrava ja en el debat

pròpiament dit de les propostes de resolució del Partit de

Podemos. I miri, jo dividiria també, com el Sr. Jarabo, aquestes

propostes de resolució en diversos grups: un grup, el més

important, segurament són la majoria de les propostes, són

aquelles que no són ni chicha ni limoná, és a dir, són aquelles

propostes d’embotiment, propostes on veiem un Podemos

totalment aburgesat, sense punch, el veiem sense punch,...

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

... un Podemos que en certa manera ha perdut aquella frescor,

aquella frescor del principi, aquella novetat que podia

sorprendre alguns, són propostes certament poc ambicioses,

poc incisives, molt previsibles, propostes que suposen un

edulcorat massatge a l’esquena de la presidenta Armengol i on

hi ha, certament, una absència quasi total de crítiques al

Govern. Perquè, senyors de Podemos, s’han oblidat dels casos

de nepotisme flagrant que encara envileixen aquest Parlament?

Ja no se’n recorda del Sr. Juli Fuster? No voldria pensar, Sr.

Jarabo, que aquest silenci és per evitar que alguns els retreguin

el cas del Sr. Daniel Bachiller, un autèntica vergonya que algú

de Podemos hauria d’explicar, tant transparents que són vostès!

Un senyor que ja du adjudicats més d’1,5 milions d’euros en

investigació, sense certament cap resultat visible, 1,5 milions

de doblers públics, que vostès, senyors de Podemos, haurien

d’explicar d’alguna manera.

I entre les propostes que dic que són ni chicha ni limoná, hi

ha la proposta que demana que el Govern acompleixi l’acord de

destinar el 30% de les millores de finançament en educació.

Senyors de Podemos, jo crec que el Govern els ha enganat, els

ho hem dit diverses vegades, els varen posar una pastanaga

davant els ulls i vostès darrera la pastanaga, van retirar una

esmena de 40 milions d’euros a educació...

(Alguns aplaudiments)
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... per una cosa que, evidentment, no ha arribat, i li dic, ni

arribarà. El que és pitjor, vostès, davant açò, callaran, com a

màxim faran aquesta proposta de resolució, com a màxim faran

una pregunta en el Parlament, però res més, i ho faran perquè

l’Assemblea de Docents no digui que vostès no fan res. A açò

se li diu, Sr. Jarabo, fer teatre, i avui amb aquesta proposta

vostès fan teatre. I aquesta proposta és una proposta de cara a

la galeria, sabent, sabent que el seu recorregut dins el Govern

és d’aquí a la paperera, i això és així, Sr. Jarabo, i vostè ho sap.

I també altres propostes d’aquelles que ja he dit que els falta

sang, que no ni chicha ni limoná i que l’únic que pretenen és

que s’acompleixi la llei o els plecs de condicions o els

contractes. Demanen, per posar algun exemple, fer acomplir els

contractes i la llei a les concessionàries del transport públic; fer

acomplir els plecs de contractes a les empreses concessionàries

de Son Espases i Can Misses. I què aporten, Sr. Jarabo,

aquestes propostes? No aporten res, és evident que els plecs de

condicions o els contractes s’han d’acomplir.

I mirin, senyors de Podemos, si vostès tenen constància que

s’incompleix la llei, que els plecs de condicions no

s’acompleixen o que els contractes no s’acompleixen per les

concessionàries, no han de venir aquí amb una proposta, han

d’anar als jutjats i posar la denúncia. Perquè açò, li torn repetir,

és fer teatre, i vostès avui, amb aquesta proposta també fan

teatre.

Una altra proposta que demostra l’estat de submissió o

d’adopció, ja no ho sé, de Podemos, és la 8, quan parla que el

Govern aposti per la transparència en les llistes d’espera.

Apostar, apostar, què vol dir apostar? Siguin valents, nosaltres

els proposam canviar aquest apostam, que no vol dir res, pel

verb implementar i fer efectiva la transparència en les llistes

d’espera. Senyors de Podemos, un poc d’energia! Açò d’anar

a apostar, apostar, implementar, que realment el Govern es

mulli amb aquesta qüestió!

També votarem, lògicament, en contra de la proposta de

pujar imposts, també una proposta totalment molt previsible.

Hi ha un segon grup també de propostes, que les podríem

denominar propostes sectàries, és, per exemple, la que demana

la supressió progressiva dels concerts educatius no obligatoris,

una proposta totalitària, que es vol carregar d’un ventall el dret

que tenen els pares a educar els seus fills segons les seves

necessitats i amb les mateixes condicions que la resta. És una

vergonya que un partit, en ple segle XXI, pugui qüestionar la

feina i l’esforç que fa avui l’escola concertada, quan,

precisament, aquesta escola concertada surt més barata a

l’administració pública i fa una labor ingent de qualitat en el

món educatiu.

I perquè quedi molt clar, davant un Govern que vol

escanyar l’escola concertada, el Partit Popular sempre s’hi

posarà enfront. Davant les llibertats ciutadanes que vostès

volen destruir, el Partit Popular sempre hi serà davant i no ho

comportarem i ho denunciarem les vegades que faci falta.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Altres propostes sectàries són les que fan referència al

turisme, al sector hoteler, etc., una altra de les seves obsessions

malaltisses de Podemos.

No donarem suport a cap de les propostes que intenten

presentar les empreses com a explotadores, especuladores, que

provoquen injustícies o que són les responsables de la suposada

saturació. El debat de la saturació és un debat fals, és un debat

artificial que només interessa a l’esquerra més radical, és un

debat del segle passat, i no ho dic jo, ho deia el doctor en

Economia, Antoni Riera, fa només alguns mesos. El turisme,

Sr. Jarabo, és un bé per a aquesta comunitat autònoma, és un bé

en sí mateix; el turisme és positiu i ho han de dir, no han de fer

aquests missatges que vostès fan en contra del turisme. I el que

ha de fer el Govern és gestionar millor aquestes puntes

d’afluència a determinats llocs, no sobra ningú, fa falta més

gestió, fa falta més feina per part del Govern i sobra demagògia

i sectarisme.

Un tercer grup, un tercer grup són les propostes jo diria

psicodèliques, algunes són psicodèliques. Miri, avui m’he posat

la corbata morada...

(Algunes rialles, remor de veus i alguns aplaudiments)

..., dic, a veure si puc entendre (...) la corbata puc entendre el

que vostès ens volen dir, però la realitat és que no, és que no,

continuu sense entendre moltes coses. Mirin, m’he pensat molt

el fet de votar a favor de la seva proposta d’iniciar una

auditoria del deute amb la màxima participació ciutadana, estic

intrigat per veure què en pot sortir d’aquesta auditoria.

I m’hagués agradat saber qui són els participants. Jo hi veig

moltes preguntes, perquè hi pot participar tothom? Han de tenir

estudis, no han de tenir estudis? Qui ho coordina? Què es pot

torbar una auditoria d’aquestes? Se n’ha feta alguna? Quins

resultats ha donat? Mirin, senyors de Podemos, jo crec que amb

aquesta qüestió hem de ser seriosos i em sembla que aquesta

proposta és un disbarat.

Tenia apuntat “xorrada”, però bé, queda en un disbarat,

eh,...

(Algunes rialles)

..., i la votarem, per responsabilitat, en contra. I si el PSOE

tingués, avui en dia ja ho dubt, un mínim de sentit comú, avui

també hi votaria en contra, perquè crec que hem de començar

a dir les coses pel seu nom, i a les “xorrades” els hem de dir

“xorrades”, i aquesta és una d’aquestes.

Una altra proposició psicodèlica és la 17, que demana dur

a terme -el temps se’m va volant, certament, però bé-, en

qualsevol cas, la número 17, ja per acabar, on demanen una

nova llei de benestar animal. Ho vaig haver de llegir diverses

vegades, demà començam la ponència de la llei de

maltractament animal, i vostès ja demanen una nova llei de

benestar animal; encara no hem acabat una cosa i ara ja en

començam una altra. Bé, un poc de serietat. No faré broma de

dir que açò és una animalada, però, és clar, és que m’ho deixen

a huevo, eh.
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(Algunes rialles i remor de veus)

Miri, aquesta proposta, em referesc al Sr. Baltasar Picornell,

perquè sé que és la que ell promou en aquests moments, em

sembla que no és qüestió ara de fer una nova llei, sinó que, si

vostès tenen propostes, les presentin a la ponència i les

presentin al tràmit parlamentari.

M’he deixat algunes coses, en qualsevol cas, com que el

temps se m’acaba, ja no diré res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margalida Capellà, per fixar posicions,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Hola, bon dia a tothom. Diuen que després de la calma ve

la tempesta, i en aquest cas ho farem a l’inrevés, després de la

tempesta ve la calma, intentem que això no sigui un circ,...

(Remor de veus)

I, senyores i senyors, perquè sempre diu senyors, però

també hi ha senyores, aquí davant, companys, companyes, de

les 30 propostes que han presentat vostès, totes estan ajustades

als acords pel canvi, bé, quasi totes, i coincidim pràcticament

en tots els punts. Votarem que sí a 25 de les 30 trenta

propostes; votarem que no a dos punts i després hi ha tres punts

en els quals estam pendents de transacció.

Votarem que no, i ara els explicaré per què, en els punts 6

i 10. Pel que fa al punt 6, no ens hi oposam, per descomptat,

pels mateixos motius que el Sr. Camps i el Grup Parlamentari

Popular, els explic quin problema hi veiem en aquest punt,

vostès ajunten en un mateix punt l’augment progressiu dels

pressuposts d’educació, aquí parlam d’una Ítaca, hi donam

suport, i després parlen, també, d’eliminar progressivament els

concerts d’educació no obligatòria amb l’escola concertada.

Pensam que aquest punt se superposa, en part, amb el punt

anterior, amb el punt 5, al qual hi donam suport; estam d’acord

amb no potenciar -que vostè ho ha dit- la privada concertada

allà on la pública pot absorbir la demanda, el que passa és que

ens falta un debat, ens falten dades. Parlam de canviar el model

econòmic, el model turístic i nosaltres, bé, i vostès, parlam de

fa temps d’un canvi, no només d’una millora, sinó d’un canvi

en el model educatiu, aquí tenim un model mixt on conviuen la

pública i la privada concertada, hem de tenir en compte que la

realitat a Mallorca, i dins Mallorca, a Palma, no és la mateixa

que a Menorca, a Eivissa i a Formentera, i ens sembla que ens

fa falta aquest debat i aquestes dades per saber què costa i què

no costa l’escola concertada.

Ens falten també dades quan vostès es refereixen a

l’educació no obligatòria, si fan referència a la postobligatòria

només, és a dir, a batxillerat i a formació professional, o també

inclouen l’educació infantil? Si vostès volen eliminar

l’educació infantil, encara que sigui progressivament, aquí

tendrem un caos, perquè no és un tema de llibertat d’elecció

sinó que és un tema de pressupost. Per tant augmentam el

pressupost, parlam, debatem quin és el model que volem;

nosaltres, ja ho hem dit en distintes ocasions, apostam i

intentam implementar -que aquí ens deia el Sr. Camps que no

basta apostar-, hem d’anar cap a un model majoritàriament

públic, públic si és possible, però hem de reforçar el model

públic per no deixar els infants sense aquesta educació. Per tant

votam en contra en el benentès que ens fa falta aquest model,

ens fan falta dades, ja ho hem dit en algunes ocasions, sobre

què costa i què no costa la concertada, això de si és més barat

o no que la concertada, a mi em sap greu pels mestres de la

concertada que es digui això, i entenem, encara que vostès

parlin de progressivitat, ens falta saber l’abast d’aquest punt i

les repercussions d’aquesta proposta.

Pel que fa al punt 10, sobre la facultat de medicina, vostès

proposen que el Parlament constati que s’ha posat en marxa la

facultat de medicina sense el necessari consens social i havent-

hi altres prioritats educatives i pressupostàries. Nosaltres votam

no. Consideram que hi ha un consens acadèmic a la universitat

i també en el sector mèdic..., no, no em faci així, perquè hi ha

un consens ample. I després és prioritària o no? Miri, qui

governa prioritza; vostès no varen governar, per tant no

prioritzen; nosaltres som al Govern i donam suport a aquest

projecte. Aquesta és la diferència sobre aquest punt. 

Després els punts 14 i 17 estan pendents de transacció, em

consta. Per tant també estam pendents de la votació. I després

nosaltres els volíem proposar una transacció en el punt 30.

Aquest punt... -em pos les ulleres, perquè la veritat és que a

vegades necessit un traductor per entendre algunes de les

propostes que vostès presenten, i en aquest punt també; la

veritat és que ens ha costat entendre-ho-, vostè proposen: “El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern i els consells

insulars a activar una política de canvi en l’àmbit de la cultura,

element primer perquè la transformació pugui donar-se

fonamentalment en l’àmbit social i no solament en el polític; a

aquest efecte proposa la creació d’un consell de la cultura amb

capacitat organitzativa i programàtica amb atribucions...”; bé,

és que és molt llarg, hi ha moltes..., falten comes... Nosaltres

els proposam la següent transacció: “El Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears a la creació del

Consell de la Cultura, realitzant prèviament un procés de

recollida de dades per tal de treballar-les amb el sector públic

i privat, mitjançant un procés participatiu a les diferents illes

amb els consells insulars i els ajuntaments i els actors culturals

afectats, per concloure amb el Pla de la cultura i posterior

constitució del Consell de la Cultura”. Si els sembla bé, aquesta

és la transacció que els proposam.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Fixació de posicions per part del Grup Parlamentari El Pi

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

Jaume Font.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

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

Portaveu de Podem, vostè ha volgut fer la comparació que va

en un vaixell, i aquest vaixell es diu acords pel canvi, i que el

seu viatge és aturar-se a ports atractius, i els seus ports atractius

són les seves propostes, ha dit. Jo el que li puc dir és que vostès

tenen una tramuntanada que fa por, i tenen les persones

marejades, d’aquesta terra. El seu vaixell, el seu, té una

tramuntanada de por i té les persones marejades, i vostès es

dediquen en aquest vaixell que varen agafar i que es diu acords

pel canvi, amb MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i el

PSIB-PSOE, es dediquen a fer-li forats. M’estim més anar amb

un bot de 12 pams que amb el seu vaixell, maldament tengui

100 metres, perquè aquest vaixell s’ofegarà, se n’anirà al fons.

O comencen a posar estopa i tallen totes les vies d’aigua o

difícilment cap d’aquests ports atractius vostès no veuran fets,

els de Podemos. 

Perquè han passat quinze mesos de les eleccions, ja només

queden dos anys i vuit mesos per a les eleccions pròximes, és

a dir, no queden ni tres anys, dos anys i vuit mesos, i després

que ja només queden dos anys i vuit mesos hi hauria d’haver

coses concretes, i tornam a ser aquí amb unes propostes de

resolució que són brindis al sol, que no han estat capaços vostès

amb els seus socis de govern aquests darrers quinze mesos de

poder plasmar en propostes concretes, i es cuiden de discutir

aqueixes coses.

Jo, Sra. Capellà, estic d’acord que en qualque moment s’ha

de menester un traductor, per entendre’ls, però imagini’s la

societat el que ha de menester; és a dir, si vostès i nosaltres que

som aquí més o manco sabem de què va el trull i hem de

menester un traductor, imagini’s la societat. 

Però ajustant-me al tema, Sr. Jarabo, li direm que des d’El

Pi li votarem a 14 propostes que sí, a 14; la veritat és que...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, no, la veritat és que hi hauria molt a discutir, però ja

veurà que d’aqueixes 14, que són la 2, la 3, la 7, la 8, la 9, la

14, la 18, la 19, la 21, la 23, la 24, la 26, la 27 i la 30, no

canvien res de la política; bé, és una cosa que són de sentit

comú. El que més ens agradaria és veure si són capaços que els

quedi clar que en aquesta terra la principal indústria és el

turisme i per això deixin d’establir càtedres i donar lliçons

demagògiques d’una superioritat moral damunt els altres i

demonitzin la principal indústria que tenim.

A la primera esmena de la primera proposta els faríem una

transacció -no sé si l’acceptaran o no- que és que vostès diuen

que la precarietat laboral és una constant. Si vostès posassin

que en alguns casos la precarietat laboral..., que s’ha de

perseguir, però no una constant, és a dir, és fals que sigui una

constant la precarietat laboral; és vera que hi ha un percentatge

d’empreses que poden tenir gent amb precarietat laboral, és a

dir, perquè si la precarietat laboral és una constant el Sr. Iago

Negueruela ha de dimitir; si és la constant, si és el 90%, el 85%

d’aquesta terra està en precarietat laboral, ha de dimitir per no

fer la seva feina. En canvi si constatam que s’ha de lluitar dins

això i féssim una transacció aquí, ho podem votar a favor,

perquè no negam que hi pugui haver un percentatge de gent que

està en precarietat laboral, així de clar. 

Després a la proposta número 3 també..., en aquesta

proposta nosaltres votarem que sí, però quan venem la idea que

volem que sigui a tot el nostre espai de les Illes Balears

desenvolupar un pla de transició energètica adequat perquè les

nostres illes puguin tenir un futur, dependre només de l’energia

renovable, aquí s’ha d’obrir un debat. Com?, perquè a l’Estat

espanyol només hi ha una illa totalment amb energies

renovables, que és l’illa d’El Hierro. Ah!, i a mi m’agradaria

tenir salut fins als 125 anys, i clar, poder jugar a truc fins als

125 anys i poder veure els meus besnéts i renéts. No, no, a

veure, com ho feim? Estam disposats a posar molins dins

l’aigua?, estam disposats a posar molins a les muntanyes? Hem

de saber com. Votarem que sí, però convidam Podemos a veure

si té idees per a això, perquè el que veim que té és una ilAlusió.

Bé, a la ilAlusió nosaltres li votarem que sí.

L’altra qüestió és que a la 4 votarem que no. És a dir, vostè

fa la mateixa equivocació que el Sr. Bauzá va fer la passada

legislatura: més imposts. Va tornar enrere, eh?, en aquell dels

envasos; vostès van pel mateix lloc. La societat es va aixecar,

i en aquest cas no es va aixecar amb la marea verda, es va

aixecar la petita i mitjana empresa, els distribuïdors d’aquesta

terra, i vostè si vol gravar aquesta gent va equivocat. Votarem

que no.

A la 5 podríem votar a favor, a favor, sempre que també

quan parla d’escola pública parli també d’escola concertada.

Una no seria possible sense l’altra en aqueixa terra, és a dir, ser

tan...

(L'intervinent pica dos cops amb l'artell la tribuna)

...dur de no veure que hi ha un 38, 38,5% en aqueixa terra que

és escola concertada i no tenim un duro per realment llevar la

concertada i posar-ho tot públic, el que no podem fer és que el

Parlament insti a posar una educació pública de qualitat i

millorar el pressupost de les Illes Balears, així com donar

compliment a l’acord de destinar el 30% de les possibles

millores de finançament al pressupost d’educació. Bé, podem

estar d’acord amb això, però també a la concertada, perquè si

no aquí hi ha, de cada deu nins que passen pel carrer, quatre

que vostè no té en compte això. Si vostè també posa “i la

concertada” nosaltres hi votaríem a favor.

La 6. Tornam estar dins el tema d’educació i la malaltia que

hi ha contra el tema de l’escola concertada. Diu: “El Parlament

insta el Govern de les Illes Balears a pujar gradualment el

pressupost d’educació fins arribar a la mitja estatal, aspirant a

aconseguir arribar al 7% del PIB a llarg termini, i a eliminar

progressivament els concerts d’educació no obligatòria amb

l’escola concertada”. Miri, jo no sé com li ho he de dir, però els

nins que van a la concertada, com que nosaltres no tenim

capacitat de tenir-ho tot públic, són nins d’aquesta terra, que

potser defensaran les seves idees i potser, segur, que hi ha

molts de pares que els han votat, amb la qual cosa obrin els

ulls, obrin els ulls. És a dir, vostès pensin que el vaixell ha

d’arribar a port, però ha d’arribar a port segur, i vostès no estan

aquí per defensar només un sector de la societat, vostès donen

suport a un govern que és el govern de tots els ciutadans de
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Balears, és el meu govern maldament jo estigui a l’oposició, és

la meva presidenta maldament no sigui del meu partit, amb la

qual cosa vostès han de pensar amb els altres, que en aquest cas

també és la concertada. Després si vostè accepta aqueixa

transacció nosaltres en aquest cas podríem estar-hi d’acord.

Després hi ha la número 10. És un clàssic i ja se n’ha parlat

aquí, i tal i tal. Tornen parlar de la facultat de medicina com a

innecessària, i no se n’adonen que estan tot sols? Estan tot sols,

tot sols!, tots sols estan, estan tot sols, i a més han d’acceptar

democràticament que hi ha una majoria parlamentària i una

majoria social que hi està d’acord. A partir d’aquí, respectin-

ho, no tornin ficar el dit dins l’ull en aquesta qüestió. Miri, hi

ha una qüestió tan senzilla; jo ho deia l’altre dia, dèiem que la

facultat de medicina costarà, quan estigui a ple rendiment, si

13, si 18, si 19; bé, ara aquests dies estam parlant del tema de

Son Dureta; jo vaig elevar a la presidenta la història de fer feina

per les malalties cròniques, li vaig posar clar aquí que per a mi

no era prioritari si s’havia d’arreglar Son Dureta, sinó que

l’acció que s’havia de fer era, amb els malalts crònics que

tendrem, que ja tenim però que tendrem sobretot en deu, dotze

anys, perquè la feina és en atenció primària, important, i des de

ca seva cada un poder estar ajudant a aquests crònics, menys

despesa a l’administració, més reforçament de la primària. Allò

de Son Dureta no és tan important. Ho dic perquè les seves

prioritats... Ah!, si féssim això de Son Dureta, que són 110

milions d’euros, segons he sentit, el manteniment també serien

devers 70 o 80 cada any, i potser en això tots estam d’acord.

Però miri, la facultat de medicina són 17, 18 milions d’euros,

quan estigui a ple rendiment 23, però ara han estat 600.000, i

no tenen cap inconvenient a gastar 500.000 euros perquè entrin

als jardins de Marivent. Jo no hi aniré, a Marivent; no me n’he

preocupat mai, ni de Marivent ni dels que hi viuen. La meva

realitat és una altra, és una altra, però com que vostès funcionen

amb eslògans van així.

Ja està bé de maltractar la majoria d’aqueixa terra que pensa

diferent de vostès amb la facultat de medicina. Em sent

maltractat, ja, per vostès. No accepten, no accepten en cap

moment que un altre pensi diferent de vostès.

Respecte dels punts 11, 12 i 13 nosaltres ens abstendrem;

també en els 15, 16 i 17. En els 18 i 19 votarem que sí, i en el

20 ens abstendrem, però hi podríem votar a favor. En el 20 -

vaig acabant, Sra. Presidenta- vostès parlen de fer complir els

contractes i la Llei de concessionàries del transport públic, i en

cas d’incompliments reiterats o de posar en perill els usuaris es

procedeixi a la seva rescissió de forma immediata. No creuen

que és millor que deixin fer feina al Govern i el conseller

competent o la consellera competent en això pugui veure com

aquestes coses, que nosaltres aquí ens banyem? No valdria més

instar el Govern perquè vetlli que els contractes que hi ha es

compleixin? Si han de rescindir o no rescindir ja serà el Govern

o la conselleria corresponent que si veu un incompliment ho

faci, perquè vostès no volen estar dins el Govern però després

volen repicar, i aqueixa és la incongruència per a mi de

Podemos, això són els forats que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, ha d’anar acabant. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, vaig acabant. I la darrera qüestió que m’agradaria dir-los

és que amb el tema de la cultura que hi havia al final, que

parlàvem aquí i la portaveu de MÉS també en parlava, en el

tema de cultura deixin de tutelar la cultura, deixin que els

artistes, que els escriptors, que la gent que és capaç de crear -i

qualque dia potser no acaba de crear el que vol- creï; no

encotillin el colAlectiu cultural d’aqueixa terra. Estan tots

enfadadíssims perquè tothom vol tutelar. La dreta potser a

vegades és matussera en segons quines qüestions, però en

aquest tema deixa fer molt més, deixa fer molt més que vostès,

perquè vostès la volen tutelar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells, del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca per fixar posicions.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Sr.

Jarabo, respecte de les seves propostes de resolució li he de dir

que el nostre grup està força d’acord o molt d’acord amb la

música de fons, amb aquest fins i tot encara que se li pugui dir

brindis al sol, perquè totes les nostres propostes de resolució,

totes en general, tenen molt de caràcter de brindis al sol -jo crec

que aquí doncs el que estem fent d’alguna manera és resumir

les orientacions de cadascun dels nostres grups parlamentaris-,

i estem força d’acord amb la música perquè, de les 30 que hi

ha, n’hi ha 23 que mereixeran el nostre vot favorable. Per tant

podem dir que en gran mesura estem d’acord amb vostès.

Sí que estic d’acord també amb algunes crítiques que s’han

fet pels grups que m’han precedit quant a l’estratègia. Crec que

vostès tindrien, si volguessin, la capacitat de fer molt més per

alguns d’aquests punts que vostès proposen; segurament

haurien de prioritzar. Clar, vostès aquí fan el desplegament de

totes les seves reivindicacions, vostè doncs ho ha exposat en un

programa quan parlava dels quatre blocs, rescat ciutadà,

explotació del territori, model productiu, educació i cultura,

que nosaltres compartim, però també -jo ho estic aprenent des

que em dedico a la política- és molt important focalitzar i

prioritzar els esforços, i vostès ho podrien fer perquè sense

caure en la crítica fàcil d’allò de brindis al sol, perquè com ja

li he dit totes aquestes propostes de resolució tenen més o

menys aquest caràcter, jo sí que crec que seria molt positiu...,

pel que estem tan d’acord amb vostès com el nostre grup seria

molt positiu que vostès s’impliquessin d’una forma molt més

constructiva en la governació, i potser a vegades no explotar

tant alguns elements de debilitat que pot tenir el Govern,

perquè això doncs -amb això estic d’acord amb el Sr. Font- no

ajuda a poder-les portar a terme.

Per tant jo els..., recomanar no, perquè seria molt pretensiós

per part meva, els demanaria priorització i més implicació a fer

propostes d’articulació concreta, perquè, clar, hi ha algunes

idees amb què estic d’acord, i ara les comentaré, però que a mi

m’agradaria que vostès s’impliquessin més en la proposta
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concreta de com assolir aquest objectiu, doncs a través

d’iniciatives parlamentàries que es podrien fer.

Un cop dit això, llavors passaré..., de fet ara posaré sobre la

taula algun d’aquests temes. Nosaltres, com li deia, votarem a

favor de 23 de les seves proposicions, i per tant n’hi ha 7 amb

les quals volem propiciar una transacció o votaríem que no,

votaríem que no.

Quant a les transaccions, el punt 8 i el punt 7, relatius a les

llistes d’espera i al copagament farmacèutic, són temes que

estem d’acord en el fons, però sabem que hi ha transaccions

que se’ls proposaran per part del Grup Socialista, nosaltres

n’hem tengut coneixement; creiem que milloren el redactat i

que van en la línia aquesta de concretar com aconseguir

l’objectiu, i per tant nosaltres, doncs si acceptessin aquestes

transaccions, hi podríem votar a favor. També en la del punt

30, que la Sra. Capellà doncs ja ha explicat, també donaríem

suport a aquesta transacció i els agrairíem molt que

l’acceptessin.

I una que encara no ha sortir al debat, que és sobre el punt

14, en què vostès insten o demanen que el Parlament insti el

Govern a publicar a la seva pàgina web tots els informes i

estudis que hagi encarregat, nosaltres creiem que l’excés

d’informació a vegades pot dur a la desinformació, i com que

informes en la tramitació de qualsevol procediment se’n

demanen molts, alguns dels quals purament tècnics, nosaltres

el que els proposaríem, precisament perquè la finalitat que

vostès persegueixen s’assolís més bé, seria que el redactat fos:

“Es publicaran a la seva pàgina web els estudis que hagi

encarregat o els estudis que encarregui”; em sembla que seria

més correcte, i realment doncs estaria molt bé que estiguessin

a l’abast de la ciutadania, que estiguin amb un PDF, que la gent

els pogués conèixer, no només saber que s’han contractat, que

això evidentment s’ha de fer amb tots, sinó tenir accés al

contingut de l’estudi, la qual cosa doncs em sembla perfecte.

Quant als punts que els votarem en contra, d’una banda...

bé, a no ser que es modifiqués molts la redacció en aquest

debat, d’una banda el punt 4, és clar, el Parlament de les Illes

Balears es compromet a dur a terme, o sigui, nosaltres ens

comprometem no sé ben bé davant qui, supòs que davant la

ciutadania, a crear impostos, i és clar, jo amb això sí que crec

que hem de ser una mica curosos i tocar de peus a terra, crear

impostos és una cosa molt seriosa, encara que pugui semblar

que són impostos tan justos i justificats com és gravar les

activitats contaminants, però crec que nosaltres per

responsabilitat no podem llançar un missatge a la ciutadania

que ens comprometem a crear impostos. 

A veure, vostès són un grup parlamentari, vostès tenen la

capacitat de proposar la creació de nous impostos, de proposar

noves lleis, escolti, comuniquem a la ciutadania que crearem

impostos quan tinguem la proposta concreta i quan la

ciutadania pugui avaluar com impactarà això sobre ella,

anunciar la voluntat en abstracte de crear nous impostos a mi

em sembla que no... que no és gaire oportú, que no és el que

toca i per tant, en aquest punt no hi podem estar d’acord.

També, a més a més, perquè quan parlem d’impostos

mediambientals hi ha diverses formes tributàries, tal vegada

l’impost no és la més adequada; activitats més contaminants,

haurien de concretar quines activitats són, a vegades pensem

que hi ha activitats que ens poden semblar molt contaminants,

però que el fet de gravar-les acaba repercutint a la butxaca del

contribuent també. 

Per tant, és un tema... que no crec que no sigui gaire apte

tractar-lo com a una proposició de resolució i que si un cas el

que haurien de fer doncs és una proposició de llei o com a

mínim una proposició no de llei més concreta de la qual

poguéssim conèixer tots els caràcters i poder-la  votar a favor

sense cap recança.

I també estam en contra del punt 6, estam en contra del punt

6 perquè no ens sembla correcte llançar el missatge d’eliminar,

eliminar res respecte de l’escola concertada. El nostre grup està

totalment compromès amb l’escola pública, però creiem

també... vull dir, que l’escola concertada és una opció

perfectament legítima, creiem que hi ha molta gent, com ara

deia el Sr. Font, que porta els seus fills a l’escola concertada i,

a més a més, la visió del Govern i de la forma en què el

conseller ha enfrontat sempre aquest tema, nosaltres hi estem

totalment d’acord, que és considerar l’escola concertada com

un element més del servei públic de l’educació. Nosaltres ho

veiem així i per tant, també creim que és un tema molt sensible

i que convé no jugar amb ell ni donar missatges alarmistes a la

ciutadania i per tant, no veiem oportú aprovar aquest punt i, per

tant, hi votarem en contra.

I per acabar m’aturaré en una... en un dels 23 punts que sí

que els votarem a favor i m’hi aturaré perquè per la seva

rellevància és important... és important... és important fer-ho,

al menys justificar el vot del nostre grup, essent com és un grup

que estam al Govern i és el punt 10, el punt en què es constata

la posada en marxa de la facultat de medicina sense el necessari

consens i havent-hi altres prioritats educatives i pressupostàries.

El Sr. Font, que m’ha precedit en la paraula, ha parlat del

que vol la majoria de la població. En sap greu que ara no sigui

aquí el Sr. Font perquè jo li explicaria el que vol la majoria de

població de Menorca, no la que vota a MÉS per Menorca, no,

no, la que vota al PP, la que vota a Podem, la que vota als

socialistes, la que ens vota a nosaltres, sobre la posada en

marxa i m’ha sabut greu perquè... bé, veig que hi ha aquest tic

de confondre la visió de Mallorca amb la visió de les Illes

Balears. 

Per tant, nosaltres no per ser fidels només al nostre

electorat, sinó per ser fidels a la gent que vota des de Menorca

i de fet, el fet que jo sigui ara dient açò constata que no hi ha

hagut el necessari consens social i tot i que també hem defensat

que fins i tot per a Menorca, i açò els ho hem explicat, als

nostres conciutadans, la posada en marxa de la facultat té coses

positives, té coses positives perquè estam segurs que impactarà

positivament als serveis assistencials que es dóna al nostre

hospital... el redactat de la seva proposició em sembla

impecable, ens constata que s’ha posat en marxa la facultat de

medicina sense el necessari consens social i es constata també

que hi havia altres prioritats educatives i pressupostàries, que

açò és exactament el que no entén la població de Menorca quan

coneix que el Govern tira endavant aquest projecte, que no

estava ni als Acords pel canvi, i que mai no ha tingut tampoc la
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possibilitat de votar en aquest parlament, que és una cosa que

s’ha portat estrictament en l’àmbit del Govern.

I açò és tot. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay del Grup Parlamentari

Mixt, Ciudadanos per fixar posicions.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr. Jarabo, no

sé si li don una bona notícia o una mala notícia, però votarem

a favor d’onze propostes de Podem i ho farem amb molt de

gust perquè coincideixen evidentment amb la nostra manera de

veure les coses: la 2, la 7, la 10, l’11, la 12, la 15, la 19, la 20,

la 23, la 26 i la 27. Respecte... a falta... no feia comptes

d’aturar-m’hi gaire, però ja que hem parlat de la 10 i la facultat

de medicina jo també volia dir dues coses sobre això.

El Sr. Font, que no és aquí tampoc en aquest moment, deia

justament..., els retreia -i jo hi estic d’acord- que de vegades

vostès parlen de la gent apropiant-se... en fi, el que és... tota...

tots els ciutadans d’aquesta comunitat, no? Crec que ell ha fet

un poc el mateix quan ha parlat -ara veig que ve- de majoria,

d’una gran majoria, és a dir, evidentment això no és ver  a

Menorca, però és que tampoc no ho és a Mallorca pel que jo

evidentment he pogut també parlar amb gent molt diversa. Per

tant, aquesta és una de les resolucions, crec que justa, de les

propostes que nosaltres votarem a favor.

En contra li votarem la 4, que ja... en fi, s’hi han referit

diferents intervinents abans que jo, entre altres coses perquè no

som partidaris de més imposts, com ja hem dit més d’un pic; la

5 també la votarem en contra, comprenc que vostès tenen

compromisos, compromisos amb el Govern i probablement

compromisos amb determinats colAlectius educatius amb els

quals han arribat a uns determinats acords o pactes o el que

sigui, però evidentment una cosa és millorar el pressupost i

l’altra haver de carregar amb aquest 30%, així per se, de les

possibles millores de finançament, és a dir en aquesta terra hi

ha moltes necessitats, entre elles les educatives, no ho dubtem,

però aquesta quantitat a nosaltres ens sembla que és un acord

privatiu, un acord de part que no ens afecta per a res a la resta

o no ens hauria d’afectar per a res, com a mínim, a la resta de

grups representats en aquest parlament.

La número 17 també la votarem en contra, bé, per raons que

ja tenen a veure..., abans s’hi ha referit el Sr. Font, amb raó,

això ja és objecte en aquest moment d’una ponència... o el Sr.

Borràs, no sé qui s’hi ha referit abans en algun moment, a això,

d’una ponència que en aquest moment que ha d’arrancar demà

mateix i per tant, aquí una mica els grups ja tenim feina a fer,

a part que la nostra postura evidentment no és la que vostès

defensen aquí.

També votarem en contra de la 21, modificada, amb la nova

proposta, tampoc no veim necessari aquesta nova regulació de

l’impost turístic; de la 22, saturació turística, també ja hem

parlat d’aquest tema abastament, nosaltres no som partidaris

d’insistir més en aquesta qüestió, sinó de, en tot cas, posar

remei a una sèrie de problemes que sí que tenim com pot ser

per exemple la regulació del lloguer de vacances i també, per

descomptat, tot el que són problemes infraestructurals que

tenim en aquesta comunitat i que tenen a veure, com és natural,

amb el turisme perquè evidentment hi ha un augment de

població en aquell moment que ens afecta i de manera

considerable.

Votarem també en contra de la 25... bàsicament per aquesta

revisió d’ofici, que no entenem què té a veure aquí amb això.

La 28 també la votarem en contra, és una qüestió que ja

hem comentat, ja ha comentat la meva companya, la diputada

Ballester, referida a aquestes lleis, nosaltres som partidaris de

no de derogar les coses, sinó de revisar-les, de replantejar-les,

de quedar-nos amb el que creim que funciona i modificar,

evidentment, i millorar tot el que no funciona.

La 28 també... no, a la 28 m’acab de referir. Finalment,

també votarem en contra de la 30 perquè bàsicament està molt

bé crear un consell de cultura, no hi estam en contra, però bé,

què vol dir això?, què costarà? És a dir, afegim creació

d’organismes, i els organismes, desgraciadament no són gent

que estan a casa seva fent feina sinó que és una infraestructura,

és crear una estructura i sobretot és contractar una sèrie de

persones i açò, evidentment, requereix, com a mínim, un estudi

previ abans de posar res en marxa.

Ens abstendrem a la número 1, creim que mentre el marc

laboral sigui l’actual estarem constatant això i, per tant, creim

que és un poc una redundància; a la número 9 perquè realment

ens costa d’entendre per on van, creim que això ja és així i no

veim per què aquesta demanda; a la número 13 no perquè

estam en contra de l’auditoria del deute sinó simplement perquè

això de la màxima participació ciutadana, sense cap més

explicació, a mi em deixa francament sense possibilitar de dir

sí o no, per tant, ens hi abstendrem; a la 16, aquesta formulació

d’elaboració de nous parcs naturals, jo no sé com s’elabora un

parc natural, però en tot cas em sembla també d’una

inconcreció considerable. A la 21 ja m’hi he referit abans i

ens... perquè la tenia apuntada aquí com... en la versió antiga.

I a la 29 perquè aquest ús d’actuacions pertinents, instàncies

competents, també ens deixa -diguem- en aquest mateix marge

d’indefinició que no acabam d’entendre. 

Proposam unes quantes transaccions. A la proposició

número 3, els proposam canviar aquest “només” , perquè creim

que, francament, no dic jo que no sigui desitjable, però en tot

cas és prou ilAlusori en aquest moment, i sobretot des d’on

partim, i els proposam posar, “en un percentatge altament

significatiu”, és a dir, una mica la idea de com més millor, amb

això hi estam crec tots d’acord i crec que també la resta de

grups hi poden estar. 

A la número 6, a la qual ja han fet referència altres

intervinents abans que jo, nosaltres proposaríem d’eliminar per

poder salvar una part d’aquesta proposició dues propostes aquí,

dues transaccions possibles, eliminar des de “... i aspirant a

aconseguir arribar al 7% del PIB” perquè no és que no vulguem

arribar-hi, és que això ens sembla també molt ilAlusori com a

pretensió, creim que ja està bé amb allò que parlam de mitjana

estatal en aquest moment. Però en tot cas el que sí consideram
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necessari eliminar per poder votar a favor és eliminar

“progressivament els concerts d’educació no obligatòria amb

l’escola concertada”, és a dir, aquesta coda que per a nosaltres,

evidentment, no és acceptable. 

Seguint amb les transaccions, a la número 8, crec que algú

ja ho dit abans també, crec que el Sr. Camps, quan parlen

d’apostar per la transparència en les llistes d’espera, ell parlava

d’implementar com alternativa, jo havia pensat una cosa tipus

garantir, és a dir, "garantir la transparència", no "apostar per",

perquè apostar sempre sembla que et quedes a mig... en fi, que

és una voluntat, però no satisfeta, no, garantir o implementar,

aplicar, és igual, però una altra fórmula que no sigui la que hi

ha aquí escrita.

A la número 14, nosaltres hi afegiríem al final, hi estaríem

d’acord, però afegint-hi “i el cost corresponent de cada un”, és

a dir, tots els informes i estudis que hagi encarregat i el cost

corresponent de cada un, perquè quedi clar, no només l’informe

en si sinó també què ha costat, què s’ha pagat i si és un informe

que encara no s’ha satisfet, com a mínim, què ens costarà. Si és

un informe de futur, també. 

A la 18 també els proposaríem eliminar a partir de... o sigui,

eliminar l’última conjunció, “i renegociï amb les empreses

concessionàries les seves condicions”, crec que fins a “servei”

ho podem acceptar, no és que... és a dir, d’algunes d’aquestes

transaccions que proposam algunes les votarem que no si no

accepten la transacció i algunes altres les podem votar que sí

també, amb això fins i tot augmentaríem aquesta ràtio d’11 que

li he dit al començament.

I, finalment, a la número 24 també proposaríem l’eliminació

de la part de text a partir de, "que inclogui inspeccions a grans

establiments, etc, instar els ajuntaments", tot això fins al final.

Si quedàs fins a sequera, “contra la sequera” , també votaríem

la proposta a favor.

Res més per part nostra. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn per fixar posicions el Grup Parlamentari Socialista. Té

la paraula el Sr. Jaume Garau. 

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Bé, Sr. Jarabo,

en la línia del Grup MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, el

Partit Socialista també està en sintonia amb els acords pel canvi

i, per tant, de les trenta propostes que presenten vostès votarem

que sí a vint-i-tres, a dues no i proposarem em sembla que són

cinc transaccions. 

Bé, aleshores començam pels no, que és el més fàcil. 

A la número 6 nosaltres votarem que no perquè pensam que

aquesta filosofia d’estar en contra radicalment de l’escola

concertada o que es pugui entendre, de qualque manera, que es

pugui estar en contra del sistema de gestió a través de l’escola

concertada no la compartim del tot. Primer, pel que deia també

MÉS per Mallorca, que val la pena fer un debat a fons sobre

això, tenir dades damunt la taula i també observar que dins

altres àmbits de la comunitat balear i dins altres àmbits del

Govern s’utilitzen uns sistemes de concertació des de fa molts

d’anys i que tenen una legitimitat molt gran, per exemple el

sistema de concertació de places per a persones amb

discapacitat, que pràcticament hi ha molta poca plaça de gestió

pública directa, o el sistema de concertació de places per a

persones amb problemes de dependència. O sigui, el sistema de

concertació no és dolent en si mateix sinó que la seva aplicació

pot ser fins i tot positiva i òptima. Per tant, crec que fa falta un

debat sobre això i que l’hauríem de tenir aviat. 

Després, evidentment una cosa que ja hem discutit molt que

és el tema de la facultat de medicina, jo crec que aquest tema

s’ha d’observar com el sentit de l’oportunitat que ha vist el

Govern per accelerar, tal vegada, una decisió i posar en marxa

una institució que està en la línia de moltes coses que vostès

comparteixen. Vostès comparteixen, evidentment, com

nosaltres la diversificació econòmica, un dels vessants de la

diversificació econòmica és la creació d’entitats d’alt nivell de

talent i d’alt nivell de tecnificació, i pensam que l’escola de

medicina és una petita, però és una institució molt potent en

aquest sentit i que comença ara a poc a poc, però pot arribar a

ser d’aquí cinc o deu anys una institució molt potent que ens

faciliti la diversificació dins la branca de la salut a molts de

nivells. De fet, hauríem d’observar com a positiu que estudiants

d’altres llocs d’Espanya venguin a estudiar medicina aquí a

Mallorca perquè deixen una petjada positiva. 

Respecte de les transaccions. A la 4 una transacció molt,

molt concreta que diu, “el Parlament de les Illes Balears es

compromet -en lloc de dir “dur a terme” canviaríem per

“estudiar”-, es compromet a estudiar les modificacions

legislatives necessàries... etc.”, perquè és molt dur dir "dur a

terme", sinó que primer hem d’estudiar quines, com, de quina

manera es poden fer, quins pros i contres tenen, etc.

Després, a la número 7 nosaltres també duim una transacció

molt precisa que té com a context tot el complex fenomen

aquest del copagament farmacèutic, no?, com ja... vostès

també estan d’acord, nosaltres estam en contra de la llei que va

imposar el copagament farmacèutic als pensionistes, nosaltres

el que deim aquí és que el Parlament de les Illes Balears

constata la necessitat, etc., etc., perquè els pensionistes no

paguin els excedents del copagament farmacèutic. Això és un

tema que he parlat amb la seva companya i crec que precisa una

fórmula concreta i possibilita, mitjançant una aplicació

informàtica, que les farmàcies puguin treure aquest excedent

del copagament farmacèutic a les persones pensionistes que el

paguen.

Una altra transacció amb la qual estam d’acord és la que ha

fet MÉS per Menorca a la número 14, eliminar la paraula “els

informes”, sinó publicar a la pàgina web del Govern els estudis

que hagi encarregat, que em pareix que és el més interessant.

Després una altra transacció seria a la 22. Evidentment tot

el tema de la saturació turística ha estat un tema molt mediàtic

durant tot l’estiu. És una forma de condensar una quantitat

també de fenòmens molt complexos i que nosaltres els

proposaríem una transacció a la 22 que diria: “El Parlament de

les Illes Balears constata la necessitat de diversificar el model
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econòmic i productiu per minvar el pes del monocultiu turístic

i disminuir l’impacte mediambiental negatiu”. 

I respecte, per acabar, de la proposta número 30, nosaltres

estaríem més en la línia de l’esmena que ha fet MÉS i la

veuríem en positiu, ja que aclareix el procés per arribar a la

mateixa finalitat, que és la creació del Consell de Cultura.

Fins aquí, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Alberto Jarabo, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, deixarem de banda el terbolí

Camps, però simplement per desacreditar un poc els seus

comentaris i la manca de propostes, l’absència absoluta manco

una, que és la de modificar la paraula “apostar” per “garantir”

o..., no sé exactament el que ha dit, la veritat és que se

l’acceptaria, però com que l’ha millorada el Sr. Pericay,

acceptaré la del Sr. Pericay, si no li va malament. Però és

curiós, perquè fa dos anys vostè va aprovar aquí una sèrie de

propostes que totes anaven encaminades a dir que el Parlament

de les Illes Balears celebra, es felicita, es congratula..., amb una

majoria absoluta parlamentària, del que estava fent el Govern,

amb la qual cosa queda totalment desacreditada aquesta crítica

a la nostra suposada demagògia.

(Alguns aplaudiments)

Continuam. Quant a les transaccions, per concretar

exactament, agraïm a la resta de grups, lògicament, que hagin

acceptat moltes de les nostres propostes, fins i tot El Pi, que

després d’acusar-nos de demagògia, de manca de sentit comú,

de..., d’excés d’ilAlusió i demés, després ha aprovat quasi la

meitat de les nostres propostes, la qual cosa també hem

d’agrair.

Quant a les transaccions de MÉS per Mallorca... a veure si

posam un poc d’ordre..., comentaven que quant a la nostra

proposta número 6 faltaven dades com per saber si..., bé, fins

a quin punt es podia reduir o no l’educació concertada. És

evident que ens faltaran dades, la veritat és que el que nosaltres

volíem posar damunt la taula és una intenció, una motivació,

evidentment, un camí, com he dit en un principi, una

destinació, un horitzó. Jo crec que estam d’acord en el sentit

amb què fèiem la proposta, que s’ha d’anar reduint,

efectivament, però nosaltres lògicament, amb el nostre caràcter

un tant a vegades més arriscat, sí que volíem posar la paraula

“eliminar”. Entenc la diferència, compartesc també la idea que

hi ha d’haver un debat en aquest sentit, com en tants d’altres

temes, però mantindrem, això sí, la nostra redacció.

Quant a la resta, el tema facultat de medicina també ho han

comentat. Per a vostès lògicament ha estat una prioritat i ho han

acceptat dins el Govern. Evidentment per a nosaltres no ho és.

Entenc i agraesc les paraules també del Sr. Castells quant a

confirmar, o des de la seva opinió, que no hi havia un consens,

i jo consider que no hi ha hagut ni el diàleg ni la capacitat per

intentar obrir el debat dins aquest parlament sobre aquest tema,

i aquesta és la nostra principal crítica, més enllà de després les

possibles conseqüències, pros, contres, avantatges, retorn social

o econòmic que pogués tenir aquest tema, però crec que així no

es fan les coses en una qüestió tan fonamental com era aquesta,

on sí que sabem que hi havia molta divisió acadèmica quant a

la posada en marxa d’aquesta facultat.

La resta de propostes de transaccions sí que les acceptam.

Bé, la número 30, efectivament, queda acceptada. I quant al

dubte de les propostes que podrien venir després del Partit

Socialista, també li dic que aquelles a què vostè feia menció

efectivament sí que nosaltres les acceptam, que són..., bé, ara

ho podem mirar perquè no trob exactament on són, però...

després ho podem comentar exactament, perquè eren... la 7 i la

14, val?, en aquestes sí que quedava acceptada la proposta que

feien des del Partit Socialista. 

Quant a la resta de propostes del Partit Socialista hem de dir

que no les acceptam. No podem acceptar la proposta número 4

ni la número 22. Consideram que el concepte de saturació és

important, Sr. Garau, per a nosaltres. Entenem aquest intent de

desviament de l’atenció, podríem dir, o envoltar aquell

concepte o evitar el concepte, però per a nosaltres és una idea

que és important, que s’ha instalAlat dins la societat i que per

tant nosaltres ho hem de defensar. Sí que acceptam la 7 i la 14,

no acceptam ni la número 6 ni la número 4 ni la número 22.

Quant a Ciutadans, per acabar, com dèiem abans sí que

acceptam la modificació de la paraula, canviam “apostar” per

“garantir” a la proposta número 11. I no acceptam la resta de

les seves propostes. Hi ha hagut algun dubte quant a la número

3; podria ser cert que ens hauríem de..., en lloc de dir

“dependre només de l’energia renovable” dir, bé, la quantitat

major possible, etc. Nosaltres consideram que en aquest vida

s’ha d’apuntar alt per intentar arribar el més lluny possible.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat de les 22 propostes del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, RGE 13409/16. La proposta número 19 ha estat

rectificada mitjançant l’escrit RGE 13421/16. Defensa per part

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca..., digui, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No ens ha quedat clar, a veure si el Sr. Jarabo ho pogués

aclarir, la proposta de transacció que li hem proposat de la 1, la

2 i la 6.

No, no ho ha dit, he escoltat.

EL SR. JARABO I VICENTE:

No, no queden acceptades cap de les transaccions, (...).
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per defensar les propostes per part del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. David Abril.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a estudiar dins el projecte de pressuposts per a l’any

2017 noves mesures de fiscalitat mediambiental per gravar

aquelles activitats que més contaminen o que creen majors

impactes mediambientals com ara l’emissió de gasos

contaminats o les esteses aèries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a estudiar la creació d’un impost sobre la provisió de

continguts per part dels operadors d’internet, que no

repercuteixi sobre el client final, la finalitat del qual sigui el

finançament de polítiques de foment de la indústria

audiovisual.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears que dins les modificacions previstes de la Llei 8/2012,

de turisme de les Illes Balears, s’inclogui una revisió del

sistema d’intercanvi de places per tal de fer efectiu aquest

principi.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a elaborar campanyes de foment de l'ús social de la

llengua catalana en diferents àmbits de la societat, com poden

ser el professional, del treball, del comerç, de l'audiovisual o

de la sanitat, amb consens dels sector implicats.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a preveure dins el projecte de pressuposts de la CAIB

per a l’any 2017 una dotació adequada de recursos humans i

materials en els equipaments culturals propis, per tal de

millorar el servei a la ciutadania.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a desenvolupar la legislació i un pla d'actuacions i

instruments eficaços, que doni suport tant a la creació cultural

com al sector econòmic cultural, per a la producció, promoció,

distribució, difusió de continguts culturals, que inclogui la

rehabilitació i millora d'equipaments, el foment de la difusió

i el consum cultural; amb especial atenció als productes

innovadors i als que lliguen amb el nostre patrimoni cultural,

històric i literari i amb el sector audiovisual.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a garantir, amb la planificació de les noves

infraestructures i recursos, que l’oferta de Formació

Professional s'adeqüi a les noves necessitats dels sectors

econòmics i, alhora, a les dels sectors estratègics que es

vulguin impulsar, per tal d'avançar en la transició cap a un

nou model econòmic.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a promoure projectes d'innovació educativa tant en les

etapes d'educació obligatòria com en les no obligatòries, per

tal d'avançar en el camí de l'èxit escolar.

9. El Parlament de les Illes balears insta el Govern a impulsar

l'economia del coneixement amb programes específics de

suport a grups de recerca públics i a empreses innovadores

per fomentar la investigació, la transferència del coneixement

i l'absorció de talent qualificat universitari per part del teixit

empresarial.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer un

estudi d'impacte sobre els resultats derivats de les mesures

d'ocupació per a majors de 45 anys, tenint en compte que no

es tracta d'un colAlectiu homogeni, de manera que cal

identificar les diferències que hi pot haver dins el colAlectiu de

cara a la seva formació, inserció i promoció laboral.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dotar

de recursos tècnics materials i humans necessaris per a

l'exercici 2017 suficients per gestionar i conservar els parcs

naturals i els espais protegits existents i de nova creació o

ampliació com la declaració del parc natural d'Es Trenc-Es

salobrar de Campos i l'ampliació del Parc nacional marítim i

terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, entenent aquests espais

com un recurs principal i prioritari de sostenibilitat territorial,

social i econòmica.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a iniciar, d’acord amb allò recollit a l’article 32.7 de l’Estatut

d’Autonomia, el procés de transferència de la Demarcació de

Costes a la CAIB, tot garantint la seva correcta dotació a

partir de les taxes recaptades per aquesta.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a estudiar i, si pertoca, a iniciar la via judicial els

deutes que l’Estat té pendent amb la CAIB pel que fa a

inversions estatutàries, conveni de carreteres i deute històric

associat a les transferències infradotades d’educació i sanitat.

14. El Parlament de les Illes Balears acorda convocar en el

proper període de sessions un debat monogràfic per tal de

debatre sobre l’estat de l’autogovern a les Illes Balears, pel

que fa a l’exercici de les competències recollides al nostre

Estatut d’Autonomia, i les relacions amb l’Estat.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir

els canvis normatius i els instruments jurídics necessaris de

regulació de procediments extrajudicials per resoldre

situacions de sobreendeutement de persones físiques i famílies,

per causes sobrevingudes, prioritàriament en relació amb els

deutes derivats de l'habitatge habitual.

16. El Parlament insta el Govern a promoure activament la

implantació d'energies renovables a edificis públics i espais

degradats, tot procurant la participació de la ciutadania en el

sistema de generació elèctrica per tal de canviar el model

d'oligopoli.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a superar

la lògica de la subvenció per donar més garanties a les entitats

que desenvolupen serveis i a concertar els programes per a

persones amb diagnòstic de salut mental, per a atenció

primerenca, per a habitatges per al servei d’acompanyament

per a joves extutelats i per a persones amb discapacitats

físiques, així mateix, a concertar programes d’atenció a

persones incapacitades judicialment.
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18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear,

en el marc de la Llei de coordinació de policies locals, un

Comitè d’Ètica Policial com a òrgan consultiu interdisciplinari

competent en matèria d’ètica i normativa deontològica policial

que proposi i faci el seguiment de mesures per millorar el

servei policial i la percepció de la imatge pública de les

policies locals de les Illes Balears i la qualitat de la formació

i la prestació del servei policial i les relacions amb la

ciutadania.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

incrementar el pressupost de l’IBDona per implementar la Llei

d’igualtat i garantir l’aplicació del futur pacte contra les

violències masclistes.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

mantenir l’acollida a les persones refugiades a les Illes

Balears i l’anima a seguir oferint aquesta acollida, si escau,

augmentant places, en cas que s’incrementi la quota espanyola

en el marc de la Unió Europea.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a impulsar l’administració electrònica i la

transparència dins el sector públic de les Illes Balears

incrementant els mitjans dedicats al compliment de la nova

legislació en aquests aspectes (Llei 39/2015, de procediment

administratiu comú; Llei 40/2015, de règim jurídic del sector

públic; i Llei 19/2013 de transparència).

22. El Parlament de les Illes Balears rebutja les condicions

laborals que ha de patir el personal de handling de les

empreses subcontractades per AENA, i insta el Ministeri de

Foment a garantir l’aplicació de clàusules socials i laborals

als contractes i concessions dels aeroports de les Illes Balears.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i tots, a la segona part d’aquest debat de

política general al qual ens toca aterrar aquell debat de fa una

setmana amb propostes polítiques concretes o el més concretes

possible.

En aquell debat per part del nostre grup parlamentari, MÉS

per Mallorca, vàrem assenyalar tres emergències: l’emergència

social, l’emergència econòmica i a la vegada ecològica,

l’emergència de país, que justificaven l’existència mateixa dels

acords pel canvi i que d’alguna manera haurien de determinar

i determinen el seu rumb.

Intentaré agrupar les propostes del nostre grup parlamentari

segons aquests tres grans blocs de prioritats, conscient que

tampoc no parlam precisament de compartiments estancs i que

pràcticament tot està relacionat, unes coses amb les altres,

encara que sigui a nivell de causa-efecte o doblers disponibles.

També vàrem dir que estàvem fent moltes coses i ben fetes

per part del pacte i dels integrants dels acords pel canvi i que,

per tant, no es tracta amb aquestes propostes de resolució, com

s’ha assenyalat fa un moment, de fer autobombo, sinó

d’assenyalar cap allò que encara falta per fer o que s’ha de

millorar. 

Anem per parts. Primer de tot, el bloc d’emergència social

i aquí s’inscriurien les nostres propostes 10, 15, 17, 20 i 19. La

número 10, per exemple, aborda allò que hauríem de tenir en

compte pel que fa a la peculiaritat del colAlectiu de majors de

45 anys aturats i sense càrregues familiars, que saben vostès

que és un dels colAlectius que ha estat més afectat per la crisi,

el dels majors de 45 anys, però sobretot amb les dificultats, que

supòs que a tots els grups parlamentaris ens han fet arribar, que

tenen a l’hora d’accedir idò a determinades ajudes o a projectes

de formació i altres, que pel fet de, encara que siguin majors de

45 anys, no tenir càrregues familiars, idò això els dificulta

l’accés a determinats recursos que afortunadament aquest

govern sí que està posant damunt la taula.

La número 15, per exemple, parla també de cercar

mecanismes, ja hauríem de veure quina és la instància, si és la

llei d’habitatge o si és una altra mesura que es pugui posar en

marxa, per abordar les situacions de sobreendeutament familiar

que normalment tenen a veure amb un endeutament lligat

sobretot a les qüestions d’habitatge, l’habitatge, les hipoteques,

no als processos judicials que ja estan judicialitzats, sinó als

extrajudicials i que davant la manca de cobertura o de mediació

pública molta d’aquesta gent, moltes d’aquestes famílies

acaben en mans, literalment, de prestamistes, amb la qual cosa

acaben empitjorant encara més la seva situació. Hi ha altres

comunitats com la d’Euskadi que tenen, per exemple, un servei

de mediació específic per abordar aquestes qüestions de

sobreendeutament familiar amb un assessorament públic.

La número 17, que planteja donar garanties..., no sé si se’n

recorden quan vaig recordar a la presidenta allò de la casta

funcionarial, que per a nosaltres és aquella gent que entre altres

coses posa problemes a l’hora de concertar serveis bàsics que

estan realitzant les entitats sense ànim de lucre, no empreses

que van a guanyar doblers, sinó entitats sense ànim de lucre, de

serveis que per ventura hauria d’estar donant l’administració,

però que a més són serveis que atenen gent que ho ha de

menester, siguin discapacitats, siguin malalts mentals i altres,

però que és la mateixa gent que en un moment donat va donar

facilitats a diferents casos de corrupció que, malauradament,

hem viscut a la nostra comunitat.

La número 20 amb... o la número 19, si volen, primer, on

plantejam que la Llei d’igualtat està molt bé, nosaltres hem

estat un dels grups polítics que hem estat precursors, però

evidentment convé dotar-la de recursos a través de l’Institut

Balear de la Dona si volem que una bona llei es converteixi

també en mesures efectives i en recursos concrets i en

polítiques per la igualtat i de lluita contra les violències

masclistes.

A la proposta número 20 intentam no oblidar tampoc,

malgrat estam en un debat concret sobre la nostra terra i la

política possible, les persones refugiades, justament en un

moment en què França està aixecant un nou mur per evitar

l’arribada d’immigrants i de refugiats o el Govern d’Espanya

manté un quota d’acollida, que jo crec que tots podem

compartir que és ridícula per no dir de vergonya, i el que

planteja aquesta proposta és que bé està mantenir aquest

aparell, diguem-ho així, d’aquest servei d’acollida i manifestar

la voluntat que a la nostra comunitat estam disposats fins i tot

a acollir més gent en cas que aquesta quota augmenti, no?, i
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sobretot estam disposats a acollir no només els turistes que

també fugen de les situacions de violència d’altra gent, sinó

també la gent que ho passa malament i que també fuig dels seus

països i no precisament per fer turisme.

La segona de les emergències que tractàvem aquí era

l’emergència econòmica i ecològica que té sempre el debat

rerafons sobre la necessària transformació al nostre parer del

que seria el model econòmic i turístic i que òbviament ens

obliga a parlar també de límits, regulacions, condicions com

vostès ho vulguin anomenar.

La proposta número 3 planteja que s’aprofiti aquesta

primera regulació que està per venir, que és la que té a veure

amb el lloguer turístic i que comportarà una primera revisió de

la Llei de turisme, per revisar el sistema d’intercanvi de places

per acabar bàsicament, i perquè ens entenguem, si no s’entén el

redactat, amb les excepcions, eh?, amb la idea que aquell sostre

que d’alguna manera hi havia de places, aquell límit que en el

seu moment va plantejar un conseller del Partit Popular com

era el Sr. Cladera, sistemàticament s’ha estat botant i molt

especialment d’ençà que el Sr. Delgado va ocupar el despatx

del carrer de Montenegro, per als que no ho sapiguen ahir va

rompre el seu silenci, també són interessants les coses que està

posant damunt la taula l’exconseller de Turisme d’aquesta

comunitat.

La proposta número 6, que parla de promoure el sector de

creació cultural, també forma part d’aquest canvi estratègic que

mereix el model econòmic, o la número 9, amb l’impuls a

l’economia del coneixement mitjançant programes específics

de suport a grups de recerca públics i empreses innovadores. 

Pel que fa a la creació cultural fins i tot plantejam a la

proposta número 12 de resolució una proposta d’estudi

d’impost concret que grava als operadors d’internet, que pugui

d’alguna manera finançar i alimentar també aquest sector.

Una diversificació del model econòmic que també ha d’anar

acompanyada no només de més educació, sinó de millor

educació i d’una educació que també jugui un paper en aquest

canvi estratègic, promovent per exemple una FP nova lligada

a aquests nous sectors estratègics de l’economia que no només

sigui el turisme i aprofundir en la millora dels projectes

d’innovació educativa, com plantejam a les propostes de

resolució 7 i 8.

I com no, apostar també per un altre model energètic, també

si fa falta finançant-lo a través de nous imposts com el que

plantejam a la proposta de resolució número 2 amb un impost

sobre empreses contaminants i una altra sobre esteses aèries,

que també hi ha, crec, acord per part de tots els grups que

moltes vegades són projectes innecessaris i que com a mínim

aquests doblers podrien repercutir a soterrar bona part

d’aquestes línies. 

A la número 11, que plantejam també allò que és clau, ho

dic perquè quan parlam d’emergència econòmica també ens

referim a l’emergència ecològica i a la necessitat de preservar

aquest bé que fa possible fins i tot l’economia turística, que és

el territori, juntament amb l’aigua un dels nostres principals

béns comuns, i es tracta en aquest cas no només de protegir

territori, sinó de dotar-lo dels recursos i sobretot del personal

suficient per mantenir, per gestionar no només l’espai protegit

existent, sinó aquell que està per venir, ja es digui ampliació del

parc de Cabrera, ja es digui creació del parc natural d’Es

Trenc-Salobrar de Campos.

I finalment hi ha -i vaig acabant- l’emergència de país, no?,

que voldria començar amb un tema que segurament és de

màxima actualitat, crec que encara serà de màxima actualitat

per una bona temporada a la nostra terra, que és el tema de la

corrupció, les mesures que tenen a veure amb la transparència,

amb la millora de l’eficàcia de les administracions i aquí

plantejam la número 21, que té a veure amb la millora de

mecanismes de transparència sobretot lligats amb

l’administració electrònica o la número 18, que en el marc de

la Llei de coordinació de les policies locals planteja, justament

per aquesta degradació de la imatge d’una institució que per a

nosaltres és clau, com és la Policia Local, per mor del cas de la

policia de Palma, un comitè d’ètica policial, com tenen altres

comunitats com Catalunya, que, a part d’aportar recursos de

formació, contribueixi a recuperar la credibilitat d’un dels

cossos o l’únic cos de seguretat que d’alguna manera depèn de

la nostra comunitat.

I per parlar de propostes concretes, la 12, la 13 i la 14, que

supòs que tots vostès estan cansats de sentir que el nostre grup

defensa, que és, davant els greuges de l’Estat, obrir la via

judicial; davant d’un tema, que també té a veure amb la

custòdia del territori i les competències pròpies marcades a

l’Estatut, exigir d’una vegada per totes la gestió de la

Demarcació de Costes, evidentment amb els recursos que

també recapta l’Estat per fer-la possible, que si la gestionàssim,

a més, s’invertirien aquests recursos aquí.

I una proposta molt concreta, que és la celebració d’un

debat monogràfic en aquest Parlament, ja hauríem d’acordar

entre tots els grups, en tot cas, quin seria el format, sobre el

nostre estat de l’autogovern. Dèiem nosaltres l’altre dia, en el

debat de política general, que això nostre s’assembla cada

vegada més a una província i cada vegada manco a una

comunitat autònoma, convindria que molts d’aquests temes

sobre els que pràcticament totes les resolucions...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, hauria d’anar acabant.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... de tots els grups que es presenten avui en el Parlament, que

és amb el tema de la sobirania i de les competències marcades

pel nostre Estatut d’Autonomia, miràssim quin és l’estat de

salut i marcàssim, entre totes i tots, una estratègia compartida.

La darrera de les propostes, que és la número 22, que fa

referència a la situació per la qual passen en aquests moments

els treballadors i treballadores de l’aeroport de Palma, és una

demostració més que més que mai cal aprofundir i cal arribar

a grans acords per exigir allò que ens pertoca. Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Correspon al fixació de posicions

al Grup Parlamentari Popular, la Sra. Fernández té la paraula

per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Resumiremos brevemente

nuestra postura respecto a las propuestas que ha presentado el

Grupo MÉS por Mallorca. Decirles que, de las 22 propuestas,

votaremos 4 en contra, nos abstendremos en 3 de ellas, 13 las

votaremos a favor y tenemos 2 propuestas de transacción.

En primer lugar, empezaré por las 4 que votamos en contra,

que són la 1, la 2, la 3 y la 13. La 1 y la 2, pues, evidentemente,

creo que es ya una cuestión ideológica, el Partido Popular no

está a favor de tener que incrementar los impuestos, y más en

una situación de recuperación económica como la que nos

encontramos.

La número 3 también la votaremos en contra, porque

nosotros sí que seguimos defendiendo la Ley de turismo que se

aprobó la pasada legislatura. Evidentemente, como todo, se

puede mejorar, pero no consideramos que las propuestas que

ustedes hacen mejoren la ley, y nosotros vamos a seguir

defendiéndola.

La propuesta número 13, que también votaremos en contra,

que es iniciar la vía judicial para reclamar, pues, las deudas

pendientes, yo creo que esto ya se ha hablado, ya se ha

debatido en este parlament, pero sí que les diría una cosa y es

que cuando ustedes pues aprendan a gastar las inversiones

estatutarias como corresponde, y no en gasto corriente, a lo

mejor se pueden plantear determinadas reclamaciones, pero su

manera de gestionar también nos lleva muchas veces a estas

situaciones.

Respecto a las propuestas que nos vamos a abstener, porque

no estamos a favor de ellas, pero evidentemente tampoco

podemos votar en contra, o creemos que ya sí que debe ser una

decisión suya, la propuesta número 14, que es la de hacer un

debate monográficos sobre el autogovern, que usted lo ha

comentado, no consideramos que sea algo prioritario, pero,

evidentemente, si ustedes quieren debatir sobre ello, no nos

vamos a negar. Ahora, también les diría que si lo consideran un

debate importante se lo vayan diciendo ya a la presidenta, para

que pueda estar presente, y no, como hoy, que parece que a la

Sra. Armengol le gusta mucho escucharse, y ya lo hizo la

semana pasada, pero lo de escuchar a los demás parece que no

lo lleva tan bien.

Respecto a la propuesta número 15, también nos

abstendremos, estamos de acuerdo con el fondo. También es

cierto que creemos que hay ciertas limitaciones en cuanto a

competencias, pero creemos que lo más efectivo es que se

apruebe ya la ley de vivienda, que el Govern termine de

elaborar el proyecto de ley de vivienda, que lo pueda registrar

en este parlament, que ya llevamos bastante retraso. Recordar

que el Govern se comprometió en una reunión, en la que

también estábamos los diferentes grupos, estaban las diferentes

entidades, a que esta ley ya estaría en el Parlament en junio,

lleva mucho retraso. Se han comprometido a entrarla dentro de

este período, lo que significa que podemos llegar al verano del

año que viene sin tener esta ley, creemos que es algo muy

necesario y, sobre todo, porque también va a ser que tendremos

que tramitar aquí y poder hacer nuestras aportaciones y eso,

evidentemente, también va a llevar un tiempo. Así que nosotros

lo que queremos es que se apruebe ya la ley de vivienda.

También nos abstendremos en el punto número 18, que

habla de este comité de ética para las policías locales. Si

ustedes evidentemente quieren impulsarlo, no nos vamos a

negar, pero tampoco nos parece justo que se cree un comité de

ética solamente para la Policía Local y no para otros

funcionarios, porque de cierta forma se criminaliza a los

cuerpos de policía locales por lo que hayan hecho unos

cuantos. Igual que la policía local de Palma yo creo que

podemos estar muy orgullosos, en general, de nuestra policía

local de Palma y, evidentemente, por lo que hayan hecho

algunos no podemos considerar que la imagen del cuerpo se

está viendo afectada, y creo que muchas veces afirmaciones

como éstas tampoco ayudan, porque se está haciendo un trabajo

fundamental y muy complicado, también en una ciudad como

es la de Palma. En cualquier caso, nos abstendremos.

A favor, votaremos pues la propuesta número 5, que es la

de adecuar con los recursos humanos y materiales necesarios

los equipamientos culturales.

También la número 6, que es el apoyo y el fomento al sector

cultural, que entra en cierta contradicción con Podemos, creo

que era el Sr. Font que hablaba de esta tutela que siempre

quiere hacer Podemos, en general, a todo, pero en este caso al

sector de la cultura; nosotros creemos que hay que apoyar al

sector de la cultura, pero en ningún caso ni tutelarlo, ni

manipularlo, ni querer hacerlo todo público y toda la gestión

pública pues es una cuestión ideológica que nosotro no

compartimos, pero sí la forma en que está redactada su

propuesta número 6.

También votaremos a favor de garantizar la oferta de

formación profesional, también de adecuarla a las nuevas

necesidades; de promover los proyectos de innovación

educativa, para avanzar hacia el éxito escolar, yo creo que en

ese sentido estamos todos de acuerdo.

La propuesta número 9, que es la colaboración público-

privada para impulsar la economía del conocimiento, también

la votaremos a favor.

La propuesta número 10 nos parece muy interesante, que es

estudiar los impactos de las políticas que se están llevando a

cabo, en este caso pues el colectivo de personas mayores de 45

años, porque es cierto que es uno de los colectivos más

diversos que nos encontramos, y es cierto que..., y también ahí

el Partido Popular siempre estará de acuerdo que es algo que

pecamos todos, que debemos revisar y debemos analizar las

políticas que llevamos siempre a cabo y las políticas sociales,

como puede ser ésta, todavía más para intentar incidir al

máximo.
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También votaremos a favor de la propuesta número 12, que

es empezar o iniciar y estudiar la transferencia de la

Demarcación de Costas.

También de la propuesta número 16, de implantar las

energías renovables.

Evidentemente, también de la propuesta número 17, que es

avanzar hacia el concierto social y concertar determinados

programas que está llevando a cabo la conselleria, pero no he

entendido muy bien, Sr. Abril, le tengo que decir esto de la

casta funcionarial en este sentido, yo creo que a los

funcionarios también hay que darles las herramientas jurídicas

para que puedan hacer su trabajo. Gracias a la modificación

que se hizo la pasada legislatura, con el apoyo de todos los

grupos parlamentarios, se pudo introducir el concierto social en

la Ley de servicios sociales del 2009 que hasta entonces no era

posible, con esta modificación se inició una seria de

tramitación normativa, de aprobación de los reglamentos, la

conselleria está haciendo ahora los decretos necesarios de los

diferentes servicios, y ahora sí que se podrá concertar. Pero

creo que en este caso es un tanto injusto hablar de casta

funcionarial, es cierto que los servicios sociales a veces es

difícil de hacerlos entender, tanto siempre, lo hemos hablado,

a servicios jurídicos, a intervención, pero no creo que en este

caso sea casta, sino hacer entender qué significan los servicios

sociales.

Hace poco organizamos una jornadas con EAPN,

precisamente para hablar de las subvenciones, vinieron técnicos

de las diferentes áreas del Govern, de los ayuntamientos y creo

que fue una sesión muy productiva, y sí que estaban,

evidentemente, pues muy a favor de poder introducir estos

cambios, así que creo que, en este sentido, eso pues no tiene

mucha cabida aquí.

Nos gustaba más la propuesta inicial número 19, respecto

a la subida del presupuesto del IBDona, que marcaba ya una

cifra, votaremos a favor ésta. Aún con el 25% que ustedes

preveían, tampoco creo que sea suficiente para poder

desarrollar completamente la ley de igualdad, pero bueno, en

cualquier caso, pues aprobaremos que se pueda incrementar el

presupuesto y que evidentemente se ponga en práctica aquello

que hemos votado entre todos.

También evidentemente pues mantener la acogida de

personas refugiadas, creo que en este sentido tampoco ha

habido ninguna duda respecto a todos los grupos

parlamentarios que formamos el Govern, creo que hemos

tenido una posición unánime en este sentido.

También votaremos a favor de la administración electrónica

y la transparencia. Pedimos, pero que evidentemente se

practique y no se predique tanto.

De la propuesta número 22, estamos intentando llegar a un

acuerdo de transacción, en cualquier caso, con esta redacción,

nos abstendríamos, porque lo que sí consideramos es que,

aunque no estemos de acuerdo con las condiciones laborales,

si éstas se han hecho de una forma legal, si se están cumpliendo

los contratos, pues que este Parlament las rechace no nos

parece del todo adecuado. Creo que podremos conseguir una

transacción finalmente y también podremos aprobarla.

También le proponemos una transacción en la propuesta

número 4, en el sentido de que habla del fomento del uso social

de la lengua catalana, nosotros pedimos que se pueda

incorporar, teniendo en cuenta las diferentes modalidades

insulares que existen en nuestra comunidad autónoma, y

también que, aparte del consenso con los sectores, que ustedes

lo pongan, nos gustaría que quedase más claro y que se pueda

poner “sin imposiciones y con el consenso de los sectores

implicados”.

En la propuesta número 11, también le proponemos una

transacción, en el sentido de eliminar de la redacción todo

aquello que habla de los parques naturales de nueva creación o

ampliación, porque no es una realidad hoy en día. Creemos que

la propuesta queda más concreta diciendo los espacios

protegidos existentes y, evidentemente, los que se incorporen

en un futuro también entrarán de estos espacios protegidos

existentes, pero tal y como se está tramitando el diferente

parque natural, como, por ejemplo, el de Campos, con este

rodillo del Govern, pues no nos parece muy adecuado mantener

la propuesta número 11.

Y por nuestra parte nada más y esperando que las

transacciones que les hemos propuesto pues puedan ser

aprobadas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, el Sr. Carlos Saura, per un temps de deu

minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Bon dia, una altra vegada, senyors diputats i diputades. Bé,

els companyes de MÉS per Mallorca saben que tenen la nostra

mà estesa per acabar amb la saturació turística i per canviar el

model productiu, per això ens agrada com sona la seva

proposta de resolució, la número 1, malgrat nosaltres ho hem

expressat en altres termes.

També volia donar-los la benvinguda al renou, al debat i al

dissens, a les formes de veure les coses dins un mateix pacte. I

dic això, una altra vegada, és sa i no es una mostra de debilitat,

perquè renou n’hem fet al carrer i renou n’hem de fer al Govern

sempre que hi hagi alguna cosa que no ens agrada.

Volem seure amb vosaltres, també hi ha hagut mans esteses

per part de MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, per parlar

d’uns imposts verds com cal, perquè volem convertir aquestes

illes en el referent de la Mediterrània quant a energies

renovables i quant a figures impositives que gravin qui més

contamina. Per això, nosaltres proposam més imposts i més

mesures fiscals en aquest sentit, igual que els que més tenen

paguen més, els que més contaminen han de pagar més.
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I jo entenc que el Partit Popular i la ideologia neoliberal ha

fet moltíssim de treball en convèncer-nos que els imposts són

una cosa dolenta, però nosaltres, des d’aquí, hem de treballar

per recuperar el sentit positiu de moltes d’aquestes paraules,

que, en el cas dels imposts, són els doblers que s’utilitzen

després per invertir en allò públic, per invertir en el colAlectiu.

Perquè al final una paraula és com a un pujol, com a una colina

que s’ha de conquerir i nosaltres hem d’intentar canviar el

sentit que l’ordre neoliberal ha intentat implantar durant molt

de temps.

Per això em sorprèn, bé, ja no em sorprèn, no?, ja ho duc

escoltant massa temps des que som en aquest parlament, això

de pujar imposts, a qui ha pujat imposts aquest govern? Al 3%

de la població, al 3% de la població que més té, no ha pujat els

imposts a les majories socials, però es dediquen a utilitzar el

llenguatge de manera convenient i a mentir una vegada rera

l’altra.

Sobre l’impost a la provisió de continguts d’operadors

d’internet, estam totalment a favor i, a més, això ja funciona a

Catalunya i creiem que és una bona idea que la seva finalitat

sigui per al finançament de determinades polítiques.

Estam d’acord amb la resolució número 3.

Quant a la 4, el foment de l’ús de la llengua catalana, hem

de dir que contra la persecució nosaltres hem d’apostar per al

foment, i contra les injúries, la normalitat lingüística i la

valentia, tot el contrari del que va fer el Partit Popular a la

passada legislatura.

Quant a la 5, sempre trobam a faltar propostes culturals de

tots els grups parlamentaris, estam totalment d’acord que són

necessaris equipaments culturals propis i que això s’ha de veure

reflectit en els pressuposts del 2017.

Quant a formació professional, necessitam noves

infraestructures i recursos per a la formació professional, i això

és urgent. No sé si han estat mai al Juníper Serra, on s’estudia

cuina, però hi ha unes deficiències brutals quant a

instalAlacions, hi ha moltíssima gent intentant estudiar cuina i

no té els recursos necessaris per fer-ho, en una comunitat que

podria ser una potència culinària.

Una cosa que ens preocupa molt a nosaltres és el tema dels

majors de 45 anys, sabem que hi ha plans del conseller

Negueruela que intenten palAliar la situació que sofreixen els

majors de 45 anys, aturats de llarga durada. Creiem que és

positiu fer un estudi de l’impacte dels programes que s’han dut

a terme i també creiem que és necessari denunciar que la

Federació Hotelera es va fer una fotografia amb en Pep, en el

seu moment, dient que si tenien ofertes laborals per als majors

de 45 anys ho posarien en el seu coneixement. No sé si sabeu

quantes trucades van fer a aquesta associació, ni una, ni una.

Bé, doncs el Govern ha d’emprendre mesures per acabar amb

aquesta situació d’aquest colAlectiu.

I precisament, un colAlectiu que es veu molt perjudicat per

aquest programa és el que no té càrregues familiars, que té un

defecte fonamental i és que, bé, ells també són éssers humans

i també mengen i necessiten de les ajudes que pugui donar el

Govern.

Quant a la proposta 18, sobre el tema de la policia, Sandra

Fernández ens intenta convèncer que el problema són pomes

podrides. Com sempre, el Partit Popular intenta individualitzar

la corrupció, intenta que no salpiqui a tot arreu; nosaltres

pensam que és molt necessari un comitè d’ètica policial, com

a un òrgan consultiu interdisciplinari i competent en matèria

d’ètica.

Quant a les subvencions, la proposta 17, creiem que és molt

interessant rompre les xarxes de clientela creades durant les

passades legislatures, perquè hi havia associacions que tenien

una subvenció de 200.000 euros, i què feien? Doncs,

contractar-se a si mateixos i gaudir dels beneficis dels doblers

públics per a entitats que haurien de representar uns altres

interessos, jo crec que el Partit Popular deu conèixer alguns

casos. Però bé, és corrupció legal això.

La 19, nosaltres, hi ha una proposta del Partit Socialista,

que no ve a dir celebra, però la proposta número 5, que diu que

ens hem de felicitar per un canvi de rumb en el tema de la

violència de gènere, jo crec que calen molts més esforços, la

presidenta va dir que no n’hi havia prou amb minuts de silenci,

que necessitam pressupost i per això donarem suport a la

proposta de nou, del 25% d’increment del pressupost de

l’IBDona, que creiem que és totalment necessari. Si el Govern

de Rajoy ha retallat totes aquestes polítiques contra les

violències masclistes, des del Govern autonòmic hem de fer tot

l’esforç perquè això no sigui una xacra per a la nostra societat.

Sobre les persones refugiades, deia Sandra Fernández que

estam totalment d’acord aquí. Jo no sé si estan d’acord amb el

Partit Popular de l’Estat que el que fa és precisament dificultar

el màxim possible les ciutats refugi, els territoris de resistència,

com Madrid i Barcelona, la ciutat de Palma que també es va

declarar ciutat refugi, perquè no puguin acollir els refugiats que

volen. I és el Partit Popular estatal que va signar l’acord amb

Turquia i va vendre vides humanes per doblers...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, molt bé, està bé criticar, esper que convencin Rajoy la

propera vegada. 

Per acabar, la proposta 22 sobre el tema d’AENA, sabem

les inconveniències que ha suposat privatitzar el 49% de la

xarxa pública d’aeroports, una xarxa que dóna beneficis i que

en darrera instància el que fa és provocar problemes laborals,

problemes econòmics per a la gent que treballa en les

subcontractes, a les empreses del handling, a les empreses de

l’aeroport, principal via d’entrada a la nostra comunitat

autònoma. Per això, hem de denunciar aquesta situació i donar

tot el suport als treballadors i treballadores que es varen

manifestar ahir a l’aeroport, els treballadors d’Acciona, però

també tot el suport a la gent que ho passa malament per mor

d’aquestes polítiques del Partit Popular, que no són casualitat

sinó que tenen conseqüències molt crues i a vegades es

tradueixen en manca de son, en accidents laborals, en

precarietat i en condicions de vida que no són dignes d’una

comunitat autònoma ni d’un país com el nostre. Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES la Sra. Maria Antònia Sureda,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. No

m’allargaré massa per parlar de les propostes que s’han fet des

de MÉS per Mallorca no perquè no siguin interessants sinó

totalment el contrari, perquè estam a favor de gairebé totes. De

fet, compartim el seu tarannà constructiu i ja que s’han explicat

i, com dic, estam d’acord no analitzaré les que votarem a favor

sinó que faré dos comentaris puntuals. 

Duen un any i tres mesos de legislatura i vostès estan dins

el Govern, per tant, hi ha moltes de les propostes que ja haurien

o podrien estar en marxa i es podrien haver iniciat, per

exemple, parl de les propostes 4, 5 i 6, que són culturals.

Pretenen millorar l’ús de la nostra llengua, els equipaments

culturals i la promoció i divulgació del producte cultural balear.

Està bé, ho compartim i evidentment hi votarem a favor. Però

la consellera de Cultura d’aquest govern és del seu partit i

estaria bé que ja estigués fent feina en aquestes coses. 

Per altra part, també estam a favor de la proposta número

11, s’ha de dotar de recursos tècnics, materials i humans

necessaris per al pressupost de 2017 per gestionar i conservar

els parcs naturals i els espais protegits. Ens sembla molt bé que

s’estudiï la creació i/o ampliació d’aquests i altres parcs, però

sempre, sempre amb el consens de la majoria de la propietat i

sobretot que facin actuacions a les finques públiques i als parcs

ja existents perquè és ben cert que la legislatura passada no es

feia gairebé res, però ara tampoc. És una llàstima veure com

manté el Govern alguns d’aquests espais protegits propis i les

seves construccions. Per tant, benvinguda la proposta.

Com li dic, estam a favor de la majoria d’aquestes

propostes, però n’hi ha tres que no veim i ens hi abstendrem. La

proposta 1 i 2 parlen d’estudiar la possibilitat de crear noves

mesures de fiscalitat mediambientals i un impost sobre la

previsió de continguts per part dels operadors d’internet, i no

pensam que no s’hagin d’estudiar, igual és necessari fer-ho,

però no volem que aquest govern carregui sobre els ciutadans

i les empreses de les Illes nous imposts i passam pena que ja

que ho hem estudiat, ja que ho tenim clar, ho executin al

moment. El que realment es necessita són propostes i

iniciatives que ajudin a generar economia, això serà bo per als

ciutadans de les Illes i farà que el Govern es beneficiï amb els

imposts ja existents. 

Pel que fa a la proposta 15, també ens hi abstendrem.

Entenem que s’ha d’estudiar la possible mediació per a la

regulació de procediments extrajudicials per sobreendeutament,

però també ja existeixen lleis que donen ajudes periòdiques,

com és la Llei de renda social garantida o la renda mínima

d’inserció, igual que ajudes puntuals, i per ventura és aquí on

encaixaria més, que es fan des dels ajuntaments i altres

administracions a problemàtiques puntuals que es poden trobar

les famílies. 

En resum i per acabar, donarem suport a totes les propostes

excepte a les  1, 2 i 15, a les quals ens abstendrem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Correspon ara al Grup

Parlamentari MÉS per Menorca el Sr. Nel Martí, per un temps

de deu minuts. 

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors

diputats. El nostre grup sí que donarà suport a totes i cada una

de les propostes de resolució que presenta MÉS per Mallorca,

les compartim, les donarem suport, es nota que som MÉS i les

feim nostres. 

Vull deixar clar aquí, en qualsevol cas, que amb les

propostes de resolució no es tracta d’innovar i de fer coses o de

proposar coses que no es fan sinó d’intentar visualitzar el que

fa el Govern i també cap on volem anar el Govern i cap on

volem que vagi el Govern, però des d’aquesta cambra el

legislatiu. Per tant, tenir clara quina és la funció de cada un...

de l’executiu i del legislatiu per tal que, bé, compleixin

realment aquesta funció, la seva funció i ho facin amb la

independència que cal. Perquè aquests dies hem pogut

comprovar que no sempre alguns ho tenen clar i no ho dic per

El Pi, ho dic pel Partit Popular aquests dies amb el debat per les

xarxes.

Dit això i dit que donarem suport a les iniciatives, voldria

fer referència a tres qüestions que em semblen important i vull

aprofitar per ressaltar i destacar. 

En primer lloc, crec que és la nostra obligació insistir de

forma molt clara que l’Estat ha de complir amb la llei, i

l’Estatut d’Autonomia és llei i preveu unes inversions,

inversions conegudes com a inversions estatutàries que s’han

de complir. Per tant, si l’Estat no vol complir després de la

negociació política ve la via judicial i nosaltres, com MÉS per

Mallorca, apostam per aquesta via, que el Govern treballi, faci

feina contemplant i duent a terme aquest via. 

Jo em pensava que a la darrera reunió que vàrem tenir tots

els portaveus dels grups parlamentaris hi havia unanimitat,

després, pels mitjans de comunicació, he vist que el Partit

Popular no ho tenia tan clar. Jo el convidaria a aquesta

unanimitat perquè està molt bé plantejar aquí o fer propostes de

resolució referides a les dificultats o la rapidesa amb què el

Govern resolt el deute amb els consells insulars, amb els

ajuntaments, etc., però no podem oblidar allò que forma part

d’aquest govern. Està molt bé que el Partit Popular es preocupi

pel deute amb els consells insulars, però aquest govern fa feina

per reduir el deute amb tots, amb els ajuntaments, amb els

consell insulars. El Partit Popular s’hauria de preocupar més tal

vegada pel deute que té l’Estat amb aquesta comunitat

autònoma: 582 milions d’euros amb el Govern, 84 -quasi 85-
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milions d’euros amb els consells insulars, 22,3 milions d’euros

amb els ajuntaments, i d’aquests no he trobat encara cap

proposta de resolució. Per tant, complir amb els deures i que

això es tradueixi en polítiques, en totes les polítiques que avui

aquí plantejam.

En segon lloc, canvi de model energètic, sense cap dubte,

ho he dit abans i ens sembla fonamental. Això vol dir una

nova... una llei d’energies renovables, vol dir també contemplar

mesures que hi ha dins els acords pel canvi, per exemple,

aquelles desgravacions fiscals per afavorir l’autoconsum per a

les famílies, que és una de les mesures que jo crec que, si no en

aquest pressupost, en el proper pressupost s’haurà d’incloure

com un dels compromisos per als acords pel canvi, perquè és

un dels compromisos que, insistesc, crec que hauríem

d’explicitar també aquí. Estam d’acord amb allò que va

resoldre la cimera de l’ONU l’any passat a París o no hi estam

d’acord?, ho pensam complir o no ho pensam complir?

Lògicament ho pensam complir, ho hem de complir, i açò vol

dir fer camí, i aquesta llei sense cap dubte haurà de marcar

aquest camí.

I tercer esment que volia fer, el qual també compartim però

volem fer la nostra aportació, i és referit a la necessitat

d’avaluar..., és l’hora d’avaluar l’autogovern real de la nostra

comunitat autònoma. Després de més de trenta anys d’Estatut

d’Autonomia, de l’any 1983, és el moment d’avaluar en quina

situació ens trobam. Ha servit aquest sistema, el sistema

d’autonomies, per dotar les Illes Balears de l’autogovern que

desitjàvem? En quins àmbits s’ha avançat i en quins no s’ha

avançat?; en quins s’ha retrocedit? Ha estat suficient aquest

autogovern per aconseguir aquell benestar que vam prometre

als nostres ciutadans? Per açò el nostre grup ja en el seu

moment va presentar a la Mesa i es va acceptar crear una

comissió d’estudi per avaluar l’autogovern real de les Illes

Balears, que esperam que prest es pugui posar en marxa i que

crec que pot ajudar molt en aquest debat, que després

lògicament s’ha de traslladar a aquesta cambra, que permeti

visualitzar què pensa cada un dels grups parlamentaris sobre

aquesta qüestió, com avaluam la situació present, quin és el

futur, quina és l’ambició com a comunitat autònoma, i com açò

es reflecteix en els programes i en el projecte de cada un dels

partits i dels grups parlamentaris.

Crec que la millor mostra d’aquesta necessitat és el que va

passar a l’inici d’aquesta legislatura, que el primer decret llei,

la primera mesura legislativa que es va haver de prendre fos

modificar la Llei de comerç perquè l’Estat considera que hi

havia un problema competencial, és a dir, que no siguem

capaços, no puguem tenir el nostre propi model comercial és

greu, i és greu no perquè aquesta comunitat hagi envaït una

competència, sinó perquè el Govern de l’Estat està legislant de

forma tan invasiva, per dir-ho d’una forma clara, per a les

competències d’aquesta comunitat autònoma que dóna molt poc

marge, redueix molt el marge de capacitat de decidir, és a dir

d’autogovern, i per tant lògicament donam suport a aquesta, a

la resta d’iniciatives també, i encoratjam que aquest debat sobre

l’autogovern sigui ja una realitat el més prest possible.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Mixt

Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, el Sr. Pericay, per un

temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, un altre

pic per comentar -miraré de ser breu- la nostra posició respecte

de les propostes de MÉS per Mallorca. Bé, una vegada més, ja

ho he dit abans al referir-me a les propostes de Podem,

nosaltres donarem suport a onze propostes de les que MÉS ha

presentat, la 5, la 7, la 9, la 10, la 14, la 16, la 17, la 18, la 20,

la 21 i la 22, fins i tot la 22 amb un canvi que ha proposat, així

com ha mínim l’he llegit escrit, manuscrit, el portaveu.

Votarem en contra de la 1, de la 2, de la 8 i de la 13. I, en

fi, explicaré ràpidament per què. La 1, evidentment, ja ho hem

dit a propòsit d’una proposta anterior de Podem, noves mesures

de fiscalitat mediambiental, nosaltres creim que no és el

moment d’augmentar la pressió fiscal, encara que sigui en

aquest cas de manera concreta en un camp com és el medi

ambient. La número 2, sí, sobre l’impost aquest referit als

operadors d’internet; no hi estam en desacord, el problema és

que això no serà així, és a dir, que aquest no repercuteixi sobre

el client final no serà així, acabarà repercutint sobre el client

final, tendrem una pujada als consumidors, i per tant tota

aquesta casta, en fi, de mesures sempre tenen aquest perill, i per

tant no hi estam d’acord, tampoc.

La número 8, sí, la referida als projectes d’innovació

educativa; mirin, de projectes d’innovació educativa fa

exactament trenta anys que en tenim, en aquesta comunitat,

cada vegada un projecte innova el que hi havia abans, i això

està molt bé però els resultats són els resultats, i per tant,

francament, creim que abans de nous projectes d’innovació

educativa el que hauríem de fer és veure on som, quins són els

repetits fracassos que tenim des del punt de vista de

l’abandonament escolar, que ja n’hem parlat, però també des

del punt de vista evidentment de la qualitat, i pensar per què

passa el que passa. Jo crec que això seria bastant més adequat

a la situació en què està l’educació en aquesta comunitat que no

pas tornar a aventurar-nos en projectes d’aquesta mena.

La número 13, que és la darrera que votarem en contra,

nosaltres ja vam dir que no estàvem d’acord a emprendre la via

judicial, i per tant, com és natural, no podem estar d’acord

tampoc amb aquesta proposta que fa el seu grup.

Ens abstendrem en tres casos. A la proposta número 3, un

poc per la manera poc clara en què està plantejada: la revisió

d’un sistema d’intercanvi de places, exactament què vol dir

això?, tot i tenir en compte el que diu la llei, eh?, però em

referesc, aquesta revisió, en quin sentit, què vol dir, etc. 

A la número 4 també ens abstendrem, bàsicament no perquè

no ens pareixi bé la promoció de... -a veure, que ara m’estic...-,

la número 4, sí, fomentar l’ús social de la llengua, sinó

simplement perquè no entenem per què això ha de ser objecte

realment d’una proposta de resolució avui, quan teòricament hi

ha una direcció general de Política Lingüística que ja té aquest
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mandat, entenc jo, i sobretot hi ha de manera ja més concreta

un servei de foment de l’ús del català, com a mínim a

l’organigrama; per tant ja deu fer això, o no ho fa; si no ho fa

realment és que aleshores tenim un problema i tenir un servei

que no fa la feina que ha de fer, i per tant més valdria

prescindir-ne.

Finalment la número 15 bàsicament és l’altra en què ens

abstendrem perquè creim que no disposam dels instruments, de

les eines necessàries per dur a terme el que aquí es proposa, i

per tant, com qui diu, està fora de lloc.

Tenim unes quantes propostes de transacció. A la número

6 nosaltres afegiríem al final, més que res perquè això quedi

també més aclarit, al final d’aquesta llarguíssima frase, que ara

hi afegiré encara una altra subordinada, però és que si no

hauríem de redactar-ho tot de nou i per tant no és cosa meva,

com qui diu, hi afegiria, posaria una coma després

d’“audiovisual”, de “sector audiovisual”, i posaria “al marge de

quina sigui -si es dóna el cas, evidentment- la llengua

d’expressió”; “si es dóna el cas” perquè hi ha activitats

culturals que no són lingüístiques i per tant per això insistesc en

aquest “si es dóna el cas”.

La número 11 és una qüestió més aviat de redacció. Els ho

dic perquè això de “dotar de recursos tècnics, materials i

humans necessaris per a l’exercici 2017 suficients”, “necessaris

i suficients” crec que té pràcticament el mateix valor en aquesta

frase i en principi jo diria “dotar amb els recursos tècnics,

materials i humans necessaris per a l’exercici, a fi de gestionar”

tal, tal, tal, o per gestionar..., com vulguin. Però vaja, insistesc

que és una qüestió més aviat de redacció que una altra cosa,

aquí.

A la número 12 crec que hi ha un error, crec que no és el

32.7 sinó el 32.17, no?, supòs, perquè jo cercant-ho..., és aquell

que realment es refereix a això. Només això, és una

puntualització també i hi votarem a favor, vull dir que en aquest

cas era només precisar això.

I la proposta número 19, sí, hi estam a favor, però com

sempre això dels percentatges..., augmentar un 25%, nosaltres

diríem “la quantitat necessària o suficient”, o “tant com faci

falta”, però allò del 25% és el que no acabam de veure clar.

I això és tot, crec que no m’he deixat cap observació.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn per fixar posicions del Grup Parlamentari Socialista.

Té la paraula la Sra. Conxa Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots i a totes.

Deia la presidenta de la comunitat, del Govern balear, i aprofit

per dir que avui no és aquí no per irresponsabilitat sinó

precisament per la seva responsabilitat, i és a BrusselAles a

defensar els drets i a defensar aquesta comunitat. Per tant...

(Remor de veus)

...per tant volia dir-ho perquè ha rebut molts d’atacs

precisament per això.

(Alguns aplaudiments)

Deia la presidenta a l’anterior discurs, en el primer discurs

del debat de política general, deia que per saber on volem anar

és necessari tenir clar d’on venim, i en molts d’aspectes venim

d’un desert, el desert recorregut per aquesta societat per arribar

a un desitjat final i a una esperat nou punt de partida, un canvi

necessari per sobreviure.

Si hem de sobreviure hem de decidir viure, deia Sartre, i

també ho deim nosaltres, i aquest govern ha decidit apostar per

viure, però per viure tots millor, superant models ideològics

que condemnaven la nostra terra i la majoria social que l’habita

per un projecte fracassat des del punt de vista de l’avanç i del

progrés general. Aquest govern ha decidit anar en la direcció

contrària; aquesta és l’aposta del Govern del pacte, és una

aposta nascuda des del convenciment que sols l’acció política

solidària ens pot guiar a viure millor. Com va dir la presidenta,

és evident que les coses han canviat, però que hem de recórrer

plegats un tram de la via, una via que ens du a una situació

millor per a tothom, però també és evident que encara no hem

arribat a on volíem.

Així, el balanç d’un any i mig de decisions, d’accions

polítiques, ha anat perfilant el Govern mentre que aquest anava

avançant, tot i que encara queda molt per fer, molt per capgirar,

per situar el benestar, la seguretat, el progrés a l’abast dels més

febles, dels més vulnerables, dels treballadors empobrits i

amenaçats per clàusules impossibles, de les dones amenaçades

o assassinades per homes abominables, dels estudiants

desesperançats, dels joves sense futur, dels dependents que

encara esperen a casa seva, dels utòpics que lluitem per la

pervivència d’un planeta en perill, amenaçat per ambicions

desmesurades i consums irresponsables. Tots ells i molts més

que em deixo, segurament, hi són, conformen els estats

d’emergència als quals es referia el Sr. Abril a la seva darrera

intervenció i avui també els ha citat, emergències que el Govern

està decidit a afrontar. Vull citar-les una vegada més:

l’emergència social, l’emergència ecològica i econòmica i

l’emergència de país, perquè són aquestes les que articulen les

principals propostes de resolució que presenta el Grup

Parlamentari MÉS, unes resolucions que tindran el suport del

Grup Parlamentari Socialista perquè compartim l’anàlisi i

perquè són propostes que ens faran avançar cap a una societat

millor i més justa.

Agrupam les propostes 1, 11, 12 i 16 perquè tenen com a

denominador comú la protecció del medi ambient i el territori.

Compartim amb MÉS per Mallorca que és necessari estudiar

noves mesures de fiscalitat ambiental per gravar els que més

contaminen, i afegiríem que també per incentivar la realització

de bones pràctiques relacionades amb la conservació del

patrimoni natural i de la biodiversitat. Hi ha altres experiències

autonòmiques que graven els residus, l’aire, l’energia, el canvi

climàtic, el territori; per què no a Balears? Per tant compartim

la decisió política de gravar la petjada ecològica, sense oblidar

que hem de treballar per canviar el paradigma de producció i
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consum irresponsable. En coherència també votarem a favor la

proposta d’implantació d’energies renovables, encara d’escassa

penetració a la nostra comunitat, perquè necessitam caminar

cap a un nou model energètic basat majoritàriament en les

renovables i que suposi una major independència energètica de

l’exterior, un major control públic de l’energia, més

consciència econòmica i més qualitat ambiental per preservar

el territori i el paisatge.

En la mateixa línia de protecció ambiental i autonomia per

gestionar el nostre territori votarem a favor de dotar de recursos

la gestió dels espais protegits i dels parcs naturals, així com de

reclamar el procés de transferència de la Demarcació de Costes

de la comunitat balear.

El patrimoni cultural de les Illes Balears, juntament amb el

territori i el paisatge, és una de les principals riqueses de la

nostra comunitat, i per tant han de ser matèria de l’acció

política. La política del Partit Popular ha tingut uns efectes

nefastos per a la cultura, i la crisi ha estat l’excusa perfecta per

desmantellar progressivament l’entramat cultural aconseguit.

La dreta del nostre país ha promogut la idea que la cultura és un

element prescindible en èpoques de crisi. Especialment

perniciosa a les nostres illes ha estat la política del govern

Bauzá, que ens va fer retrocedir molts d’anys enrere en les

conquestes aconseguides en la normalització de la nostra

llengua i en el desenvolupament de la nostra cultura. Si hem de

restituir allò que hem perdut és necessari actuar, i per això

votarem a favor de tot el paquet de propostes que tenen a veure

amb la cultura, les propostes 2, 4, 5 i 6, creació d’un impost per

finançar la indústria audiovisual, la creació cultura pròpia, els

equipaments culturals i el foment de la nostra llengua.

Agrupam les propostes de resolució 3, 7, 8, 9, 10, 22, que

podríem relacionar genèricament sota el títol de millora del

model econòmic, i les votarem a favor perquè són propostes

que des de la transversalitat de sectors com el turisme,

l’ocupació, la formació, l’èxit escolar, la innovació, la inserció

laboral i les condicions de la contractació serviran per

recuperar la pèrdua de drets, millorar l’ocupabilitat, assentar el

nostre model econòmic a través de la formació amb noves

especialitats relacionades amb els nous camps emergents.

Una de les causes més importants que afecten directament

el benestar i el desenvolupament econòmic, i ho volem

puntualitzar, és l’elevat índex de fracàs escolar. Per tant hem de

fer possible una política educativa que doni resposta a aquesta

problemàtica i que possibiliti una millora de l’educació. Aquest

govern està posant les bases d’una política educativa que faci

de l’èxit escolar un objectiu fonamental i bàsic. 

Votarem a favor de les propostes de resolució números 13

i 14, que tenen a veure amb la nostra relació amb l’Estat des del

punt de vista del finançament i de com ens relacionam amb ell

des de l’exercici de les nostres competències. És evident que la

recuperació de l’estat del benestar que volem passa per

augmentar els nostres recursos econòmics. Els eixos de la

política social requereixen disponibilitats pressupostàries i

capacitat del Govern d’obtenir recursos externs. Es dóna la

circumstància que les tres fonts més importants d’ingressos de

les Illes Balears, finançament autonòmic, inversions de l’Estat

i REB, depenen de la voluntat política del Govern de l’Estat, i

per tant a priori no està garantida la seva execució. De fet,

durant la passada legislatura, dominada pel Govern del PP a

Palma i a Madrid, les Illes Balears no va ingressar ni un sol

euro en els conceptes esmentats; al contrari, la màxima prioritat

d’aquest govern ha de ser la reclamació de recursos de l’Estat

que ens corresponen, sense descartar al via judicial.

Donarem suport a la proposta 15, número 15, per donar

resposta al colAlectiu de consumidors que es troben en una

situació de sobreendeutament, perquè es puguin acollir a un

procediment extrajudicial que els empari des de

l’administració,  fent front als desnonaments i als llançaments

que practiquen les entitats financeres. Tenim competències per

impulsar la regulació i la tramitació de procediments

extrajudicials en matèria d’habitatge a través de la Llei de

consum i malauradament tenim una part de la societat que no

pot fer front als pagaments relacionats amb l’habitatge.

Donarem suport a la proposta 17, 19 i 20 per donar més

garanties a les entitats que desenvolupen serveis dirigits a

persones amb diagnòstic de salut mental, a l’atenció

primerenca, per a habitatges al servei d’acompanyament per a

joves extutelats i per a persones amb discapacitats físiques, i

així mateix a la concertació de programes d’atenció a persones

incapacitades judicialment. També per incrementar el

pressupost de l’IBdona i per impulsar l’acolliment de persones

refugiades.

Finalment, votarem a favor de les propostes 18 i 21

agrupades en el genèric de bon govern. La corrupció ha estat un

dels elements claus de ruptura entre la confiança de la

ciutadania i la política, en conseqüència, hem de respondre a la

implantació d’un model de governament basat en l’ètica i la

moral pública, la transparència i l’accés de la ciutadania a

l’administració. 

Són propostes assenyades, són propostes possibles, no són

brindis al sol, com es deia avui matí a primera hora, i sens

dubte serviran per continuar assolint l’estat del benestar de la

nostra ciutadania.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Abril. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

La veritat és que en el nostre grup estam molt contents de

ser el grup que rebrà més suport a les seves propostes de

resolució, fent el sumatori, per part de la resta de grups, fins i

tot dels grups de l’oposició, i això és així pel convenciment i la

creença en el diàleg com a base de la democràcia que té el

nostre grup polític i també perquè ja fa estona, i aprofit per

agrair el suport i també compartir una reflexió amb els

companys de Podem que estan en ple procés de reflexió interna

sobre aquesta qüestió, perquè el nostre grup polític fa estona

que ja ha optat per allò d’enamorar o de seduir i no tant de fer

por, que a vegades és això, l’intent en política d’enamorar i de



2730 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 50 / 27 de setembre de 2016 

 

seduir no és incompatible a dir les coses clares i defensar les

idees que un té fins on falti falta. 

Respecte del Partit Popular, tot i que encara ens voten que

sí a la majoria de propostes, continuen sent el partit del no per

coses que nosaltres consideram fonamentals, com els temes

dels imposts justament quan més necessitat tenim a nivell

econòmic, que no volen tocar el model econòmic i turístic o

que no volen emprendre la via judicial senzillament per exigir

allò que ens pertoca, pens que a vegades donen el missatge com

que no acaben d’evolucionar, vull dir, per exemple, en temes

lingüístics, que no li podem acceptar les propostes de

transacció, vostès s’abstenen, Ciutadans s’absté, i miri que

Ciutadans, des de l’estimació li dic, Sr. Pericay, l’altre dia

fèiem una porra a veure en la intervenció del debat anterior a

veure en quin minut pronunciaria la paraula "Catalunya", així

mateix li va tocar en el minut 14, però vull dir que en aquests

temes no és Ciutadans sinó el Partit Popular que ens torna a

introduir els temes de les modalitats, el tema de fugir de les

imposicions que al final va ser l’arma per justificar la pitjor de

les polítiques d’atac del Sr. Bauzá, que ha estat un dels

elements, justament, del retrocés en l’ús social de la llengua,

més enllà del que puguem fer a les institucions, la llengua

també ha retrocedit a nivell social perquè no hi ha hagut un

suport de la política pública suficient. I aquí sembla que

Ciutadans evoluciona, però el Partit Popular en aquest tema

involuciona, a no ser que realment fessin cas, com els deia, a

aquesta entrevista o a aquesta ruptura del silenci del Sr.

Delgado en una entrevista que va fer a una ràdio local. 

Demanava també el Sr. Pericay sobre el tema de la qüestió

de les places, que la redacció no era clara. Senzillament volem

dir, per ventura no està expressat de la millor manera, és que hi

havia un sostre de places, un gran acord que no s’havien

d’incrementar places, però això la passada legislatura es va

rompre introduint quantitats d’excepcions de tal manera que

hem incrementat només de places hoteleres, independentment

del debat del lloguer turístic, milers de places hoteleres només

en la passada legislatura. Per tant, es tracta d’acabar, si

realment tots estam d’acord que un mínim d’ordre hi hauria

d’haver, d’acabar amb aquestes excepcions.

Al Partit Popular també li volíem dir que en el tema de la

policia local no és tant la proposta de resolució que pugui fer

el nostre grup, que pensem que pugui fer mal a la imatge de la

policia, sinó evidentment tot allò que ha sortit i que el que

plantejam no és altra cosa que un codi deontològic, com puguin

tenir altres cossos de funcionaris, i evidentment la policia no és

un cos de funcionari més perquè evidentment no són tots els

cossos de funcionaris que poden fer un ús de la força. La

intenció almanco de la proposta de resolució no pretén ni molt

manco empitjorar la imatge d’aquest cos de seguretat sinó

justament tot el contrari. 

A la Sra. Sureda, sobre el tema dels imposts li faria la

reflexió que són molt concrets, dues, primera, que justament no

són imposts que estiguin pensats per gravar empreses locals, en

tot cas empreses moltes vegades multinacionals que sí operen

aquí i vénen a fer doblers aquí, però que haurien d’alguna

manera de revertir aquests beneficis en la millora de l’estat de

coses, sigui el medi ambient o sigui el nostre sector cultural, i

llavors, vostès saben també que tampoc no és cert l’argument

que això ho acabaran repercutint sobre el preu del servei o del

consumidor perquè la Llei general tributària preveu que es pot

evitar, Catalunya ho està aplicant, i justament és una de les

poques coses que el Constitucional, per exemple, no ha discutit.

De fet, si aquesta mateixa via la poguéssim trobar per allò que

vostès insisteixen tant del lloguer de cotxes, idò, ja tendríem la

solució feta, però no és malauradament el cas. 

Acab, senzillament, fent els agraïments als companys de

MÉS per Menorca i al Partit Socialista pel suport i la

complicitat. 

I sobre les propostes de transacció al Partit Popular els he

de dir que no a la 4 i a l’11. A Ciutadans, d’acord amb el que

han plantejat a la proposta de resolució número 6 amb aquell

afegit final. I entenem que a l’11, a la 12 i a la 19 és més una

qüestió d’estil o formal que no tant de contingut, que en tot cas

a l’hora de publicar les resolucions, idò, supòs que no hi hauria

cap inconvenient. 

Sobre el tema d’AENA i amb la idea tant de recollir el que

ens han dit a tots els portaveus aquí fora els treballadors i les

treballadores de l’aeroport com per possibilitar, jo crec, un

acord unànime que seria bo de cara a acompanyar aquesta

reivindicació, que crec que tots estam convençuts que és molt

justa, els he passat una proposta de transacció que diu, “el

Parlament constata l’empitjorament de les condicions laborals

dels treballadors i treballadores de l’aeroport de Palma malgrat

ser el més rendible de tota la xarxa d’aeroports de l’Estat i insta

AENA i el Ministeri de Foment a assegurar la subrogació del

personal en els casos de traspàs d’empreses així com a aplicar

clàusules socials i laborals...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, ha d’anar acabant, per favor.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... als contractes i concessions dels aeroports de les Illes”.  Si

anàs bé aquesta redacció, fantàstic.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Farem un recés fins a les 15.30 hores. Per favor, puntualitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, continuam.

Debat de les setze propostes del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, RGE núm.

13411/16. Defensa per part del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, el Sr. Jaume Font.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a fer un front comú d'entitats econòmiques i socials i

grups parlamentaris per reclamar davant el Govern de l'Estat

un nou sistema de finançament.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a proposar un Pacte per la Indústria amb els agents

socials implicats i els grups parlamentaris amb uns mínims que

passin per combatre la destrucció de més teixit industrial, que

recuperi part del teixit destruït per la deslocalització, atregui

activitat industrial deslocalitzada d'altres regions i que estigui

connectada al sector primari, entre d'altres.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a aprovar una regulació del lloguer turístic que faci

aflorar a la legalitat aquella oferta existent que compleixi uns

criteris de qualitat i que de cara als nous lloguers estableixi

l'intercanvi de places.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a aprovar en un termini màxim de 5 mesos una nova

regulació del turisme de tot inclòs que garanteixi estàndards

de qualitat que limitin la proliferació sense control d'aquesta

oferta.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a inspeccionar les empreses de lloguer de cotxes per

garantir que han complit els deures establerts a la normativa

turística.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a recuperar la titularitat de l'hospital Verge del Toro

de Maó per convertir-lo en un centre sociosanitari tal com es

farà amb Son Dureta a Mallorca i amb Can Misses a Eivissa.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a reclamar al Ministeri de l'Interior el retorn dels

policies nacionals que l'illa d'Eivissa ha perdut des de 2011

així com també a elaborar un pla de seguretat per a aquesta

illa.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a augmentar la partida pressupostària d'Innovació per

a l'Idispa fins els 2,2 milions d'euros en els pressupost de 2017.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a augmentar progressivament la partida

pressupostària per a la Universitat de les Illes Balears amb

l'objectiu de, en tres anys, haver-la situat dins la mitjana

estatal d'inversió per alumne universitari.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a incrementar la partida pressupostària del Fons

de Cooperació Local de 2017 en relació amb els anys

anteriors.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a complir les obligacions legals amb els consells

insulars com és fer efectiu el traspàs de competències en

ordenació i promoció turística, en serveis socials i assistència

social per evitar duplicitats i en transport terrestre al Consell

de Mallorca, així com les pertinents al Consell de Menorca,

Eivissa i Formentera, en atenció a l'article 70 de l'Estatut

d'Autonomia; i pressupostar les bestretes en els comptes de

2017 segons la disposició addicional segona de la Llei de

finançament dels consells insulars.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a fer els estudis que correspongui i a impulsar els

traspassos pendents de competències de l'Estat al Govern

balear en matèries com justícia, policia, costes i litorals,

cogestió aeroportuària i ports d'interès general.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a modificar l'article 11 del Decret 37/2008, de 4

d'abril, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als

centres sostinguts amb fons públics de la comunitat autònoma

de les Illes Balears, per tal que la renda anual de la unitat

familiar no sigui un criteri prioritari a l'hora de realitzar-se el

procés d'admissió als centres educatius.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a instar al Ministeri d'Hisenda que modifiqui la

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i

sostenibilitat de l'Administració local, per tal d'eliminar les

restriccions de creació de places als ajuntaments de les Illes

Balears.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a incloure dins el Pla d'Infraestructures els

projeces d'execució de l'inici de les obres per construir una

escola nova als municipis de Campos, Caimari, Porreres i

Santa Margalida al nucli de Can Picafort, així com els

projectes d'execució per a l'ampliació i la modernització de les

depuradores de Sóller, Manacor, Maria de Salut (a Ariany),

Cala d'Or (a Santanyí), Porreres i Capdepera.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a colAlaborar i impulsar amb el Consell de

Mallorca per tal que es faci efectiu el projecte de la carretera

Ses Salines-Colònia de Sant Jordi.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, El Pi ha

presentat aquestes setze propostes de resolució lògicament

emmarcades dins la línia de feina que hem estat fent al llarg

d’aquests darrers quinze mesos i passaré a cada una si puc.

La primera de totes que creim que és la crucial per a

aquesta terra, res d’allò altre s’aguanta si no aconseguim un nou

model, un nou sistema de finançament, una nova forma amb la

qual ens financiïn, una forma amb la qual ens compensin el que

és realment l’esforç que fan les dones i homes des de

Formentera, des d’Eivissa, des de Menorca i des de Mallorca.

Esper que pugui sortir per consens. És ver que ja s’ha iniciat

per part de la presidenta una primera reunió de tots, però aquí

o ens movem tots junts o els propòs el que els vaig dir l’altra

setmana, és a dir, ens acampam davant el Congrés de Diputats

i no ens movem fins que no ens donin el que ens pertoca.

La segona qüestió, que jo esper que també tengui el consens

d’aquesta cambra, és que en aquest moment en què corre el

document de la possible llei... el tema de... per la indústria,

nosaltres demanam que hi hagi un pacte amb els agents socials

implicats i els grups parlamentaris que lluiti per combatre la

destrucció del teixit industrial que ens queda i que lluiti per

recuperar el teixit destruït per la deslocalització, i per l’altre

costat intentar treure, com fan altres comunitats, indústria que
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està deslocalitzada en altres regions i que també aquest pacte

per la indústria i aquesta nova llei tengui un plantejament cap

al sector primari que creim que és important, és a dir, una

indústria real hauria de passar en segons quines coses, a una

indústria de transformació de productes agroalimentaris que en

segons quines qüestions es podrien fer des d’aquí si som

capaços, com han fet altres regions de la Unió Europea, de

sense entrar en dúmping, que ens puguin acusar que

subvencionam el que no toca, ser capaços que indústries

especialitzades, indústries primàries, ser capaços de crear línies

específiques per poder ajudar que tornin resorgir.

L’altra proposta que duim és la que fa referència a la

regulació del lloguer turístic, que és veritat que això deu ser la

proposta número 6 que fa El Pi, o 7, al llarg d’aquests darrers

quinze mesos, crec que hem fallat d’una manera estrepitosa, és

a dir nosaltres pensam que hem fet un efecte cridada més grossa

que la que va fer el decret Cladera I i el decret Cladera II l’any

1987 i 1988, estic convençut que amb places és superior -és

superior, és superior- i en aquell temps quasi, quasi es varen

carregar el Sr. Cladera i després va ser lògicament alabat

perquè havia fet una gran feina i va ser una cosa que va passar

dos mesos o un mes i mig des que es va dir, aquí ha passat més

d’un any i mig, més d’un any i tres mesos des que es va dir que

es regularia i no s’ha fet. Per tant, els proposam, per favor, que

intentem legalitzar aquesta oferta existent i que compleixi uns

criteris de qualitat. Si som capaços de posar uns criteris de

qualitat bons automàticament regularem que no hi pugui haver

tothom que tengui un habitatge per llogar, així de clar. També

creim que, de cara al nou lloguer, s’ha d’establir un intercanvi

de places. Sé que això és un punt de molta controvèrsia, però

és que si no és així i actuam el més prest possible serà

impossible i la societat s'enfadarà, perquè veuran que el veïnat

ho té i ell no ho té.

L’altre qüestió té a veure amb el que fa referència..., que és

una altra proposta que va fer El Pi aquí a principi de legislatura,

devers el mes de setembre-octubre on els dèiem que una altra

forma de regular el sostre que hi pugui haver de gent cap aquí

està en el tot inclòs, el tot inclòs tan menyspreat de la

legislatura 2003-2007, amb tantes ganes d’arreglar-ho el 2007-

2011, una altra vegada al principi 2011-2015 va tornar rebre

molta branca, però que al final no hem establert una regulació

del tot inclòs, és a dir, hem acceptat fins i tot que els hotels de

servir la gent, les cerveses o les begudes des de darrere la barra

ara ja giren el servidor de cervesa i es posa des de fora i els

cubatas i no passa res i aquestes coses fan que es perd personal

als hotels, que es baixa la qualitat i que aquests tot inclòs no

tenen raó d’existir.

Els proposam que en un termini de cinc mesos, cosa que

hauria d’estar fet dia 31 de desembre per mandat d’aquest

parlament, els proposam que en un termini de cinc mesos ho

puguem tenir totalment regulat, estaríem parlant que dins el

febrer, abans de començar la propera temporada turística sabria

aquell que pot obrir i que no pot obrir si complia aquestes

coses.

L’altra qüestió té a veure amb la tercera qüestió que El Pi

va defensant, totes tres, la que fa efecte... la que és de lloguer

turístic, la que és del tot inclòs i la tercera que nosaltres deim

la regulació de forma natural és la que afecte els cotxes de

lloguer. Nosaltres... hi ha un mandat a haver de complir que no

s’està complint, ja, en aquest, donam per fet que l’han de

complir que és posar un sostre que el mateix sector els demana,

però apliquem la legalitat.

Hi ha... ara hi hauria una feina guapa que és inspeccionar

les empreses de cotxes de lloguer, totes les que han operat

perquè puguin garantir que han complit amb els deures que té

establerts la Conselleria de Turisme i aquells que no els han

complit, que no s’han registrat i que tenien el deure de

registrar-se abans, ja no deixar-los operar l’any que ve o posar-

los una multa de pinyol vermell, però de pinyol vermell, eh?, i

que l’any que ve no ho intentin.

Passam a altres que tenen més a veure amb temes

sociosanitaris, pensam que s’ha de recuperar la titularitat de

l’Hospital Verge del Toro de Maó per convertir-lo en un centre

sociosanitari, tal com es farà amb Son Dureta a Mallorca i amb

Can Misses, fins i tot creim que és més important actuar a

Verge del Toro i Can Misses que a Son Dureta, així de clar, a

més creim que hi ha doblers suficients per fer això, per l’altra

acció crec que no n’hi ha, però els ho proposam i, si de cas,

plantegin-me una transacció.

La setena té a veure amb la seguretat d’Eivissa, és massa

clar que des de 2011 molts de policies nacionals han

desaparegut de l’illa d’Eivissa, tot el que ha passat aquest

hivern passat i tots ens hem esquinçat les vestidures, n’hem

parlat aquí, que hi ha hagut la consellera d’Hisenda que ha

agafat un compromís d’actuar i tot això, al final no hem avançat

i volem que realment es pugui incrementar el retorn o que

puguin retornar aquests policies que hi ha havia el 2011.

En la número 8 instam el Govern a augmentar la partida

pressupostària d’Innovació per a l’IDISPA, és a dir... i a més la

plantejam que sigui en 2.200.000 euros la partida que tengui.

Els que no creuen en l’IDISPA tenen un problema, que és que

no coneixen el camp de la investigació en aquesta terra, no

s’enfadin amb mi, no em diguin racista, no em diguin aquestes

coses perquè això és científic i quan és científic no és de lletres,

quan és de lletres es pot discutir i quan és científic té un igual,

eh?, les exactes tenen un igual, què volen que els digui?, s’ha

d’augmentar la partida de l’IDISPA fins a 2.200.000 euros.

L’altra té a veure a augmentar progressivament la partida

pressupostària per a la Universitat de les Illes Balears, no

podem estar amb més de 1.250 euros de mitjana menys per

alumne que el que és la mitjana de l’Estat, no els dic que anem

al que són les facultats del País Basc que per alumne són  9.400

euros per alumne, però que sí ens comprometem que en els

pressuposts del 2017-2018-2019 arribem a la mitjana de l’Estat

que estaria damunt els 6.000 i busques d’euros.

L’altra qüestió té a veure amb les obligacions legals amb els

consells insulars, que és el tema de les bestretes, és el tema del

finançament, mirem d’agafar un compromís avui aquí i anem a

plasmar-lo, comencem amb el pressupost del 2017, si no saben

d’on ho han de llevar estic disposat a asseure’m amb vostès per

mirar d’on ho podem llevar, però complim amb els consells, és

a dir, aquí donam lliçons de federalisme, lliçons que volem que

Madrid ens doni el que ens toca i nosaltres... a les illes majors

des de Mallorca i des d’aquest parlament exercim un
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centralisme que no es pot mantenir més si realment volem tenir

un petit país cohesionat, que facem feina tots junts i que

tenguem la tranquilAlitat que des de Formentera, Eivissa i

Menorca puguin tenir la mateixa posició que puguin tenir els

mallorquins aquí.

L’altra qüestió té a veure amb el que fa referència a

incrementar la partida pressupostària del Fons de cooperació

local per a 2017. Ens agradaria que tornàssim a les ajudes dels

ajuntaments que hi havia abans de la crisi i jo crec que d’una

forma progressiva 2017-2018-2019 hi podríem tornar arribar.

Hi ha ajuntaments que tenen doblers al banc, hi ha molts

d’ajuntaments que no els basta per mantenir els serveis mínims

i aquí necessitam que hi hagi el Fons de cooperació que torni

a aquells nivells on era abans.

L’altra era el compliment de les obligacions legals amb els

consells insulars, és el tema de fer efectives les competències

que du l’Estatut d’Autonomia i que estiguin ben dotades, i

creim que seria importantíssim -importantíssim- que

complíssim, si no... per què volem els consells?, per una foto

institucional?, o perquè realment tenguin eines i instruments per

poder fer feina?

I vaig acabant, les cinc darreres, una fa referència als

traspassos pendents de l’Estat, és a dir, jo sé que espanta que un

digui “volem que es traspassi justícia, policia, costes i litoral,

cogestió... que arribem a un acord per a la cogestió

aeroportuària i els ports d’interès general”. És evident que han

de venir ben dotats, si no vénen ben dotats, no els agafam, però

si no començam a fer-hi feina aquestes qüestions no arribaran

aquí mai i mentre no estiguem en la gestió dels ports,

d’aeroports, els ports d’interès general, Palma podem discutir

com, però Maó, Sa Savina, el port d’Eivissa i el port d’Alcúdia

no té cap sentit que siguin ports d’interès general, tal vegada el

port de Palma sí, podem mirar aquest assumpte. Demanem-ho,

posem-nos d’acord que són coses que no... que no trepitjam cap

call llevat de la facultat... llevat de l’IDISPA crec que no

trepitjam cap call a ningú.

L’altra té a veure amb el que estableix l’admissió d’alumnes

als centres sostinguts amb fons públics de la comunitat

autònoma per tal que la renda anual de la unitat familiar no

sigui un criteri prioritari, això (...), hi haurà gent que pensarà

vostè amb això fa una defensa per als rics, no, és a dir, faig una

defensa per al que pugui ser l’entorn on estàs tu vivint i vas

canviant també els teus fills de lloc.

L’altra qüestió, tal vegada aquesta no els anirà bé, però

vaja, nosaltres ho lluitam.

L’altra fa referència al que és instar el Ministeri d’Hisenda

perquè modifiqui la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de la

racionalització i sostenibilitat de l’administració local, per tal

d’eliminar les restriccions de creació de places als ajuntaments

de les Illes Balears. Creim que està ofegant en temes de

seguretat i en temes de benestar social molts d’ajuntaments.

I acab, que me’n queden dues, que fa referència la darrera

a un pla d’infraestructures tant en el que fa referència a centres

educatius com a depuració i els hem posat una sèrie de

municipis que pensam que són fonamentals com Campos,

Caimari, Porreres i Santa Margalida, nucli de Can Picafort en

tema educació o depuradores a Sóller, Manacor, Maria de la

Salut, Cala d’Or i Porreres i Capdepera.

I per acabar pensam que també és important colAlaborar i

impulsar amb el Consell de Mallorca per ajudar-lo per tal que

faci efectiu el més prest possible un projecte molt dur per a

molta gent que és el projecte de la carretera de Ses Salines a la

Colònia de Sant Jordi.

Com veuen no hem vingut aquí amb prejudicis ideològics,

els hem parlat del que passa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, ha d’acabar, per favor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Com veuen no he vingut aquí amb prejudicis ideològics, he

vengut només a parlar-los del que passa a un petit país que es

diu Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions del Grup Parlamentari

Popular, té la paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, al Grup Parlamentari Popular

hem analitzat les propostes d’El Pi amb voluntat de consens i

els he d’anticipar que nosaltres en votarem nou a favor, una en

contra, intentarem transaccionar-ne cinc i en una ens

abstindrem.

En concret, en la primera proposta que fa referència al front

comú a millor finançament evidentment nosaltres hi estam a

favor, sempre hem tengut la mà estesa -i ho hem dit així- per

aconseguir un millor finançament. No farem partidisme

d’aquesta qüestió, ho hem dit sempre, i a més vull recordar que

a més en l’anterior legislatura ja al gener de 2014 el Grup

Parlamentari Popular va presentar, encara que fins i tot al

govern, governàvem i ja es feien gestions en aquest sentit, es va

presentar una proposta pel Grup Popular per millorar el

finançament, per instar el Govern a millorar el finançament i a

més es va aconseguir un règim fiscal al mes d’abril de 2015 que

després la Sra. Armengol va deixar perdre, però no obstant això

ja hi havia aquella lluita per part del Partit Popular per millorar

el finançament. Per tant, hi estam d’acord.

En relació amb la proposta del pacte d’indústria,

evidentment també hi estam d’acord perquè hem ofert des del

principi d’aquesta legislatura pactes en temes importants, en

temes de turisme el vàrem oferir fa pocs dies i volem

consensuar tots aquells temes econòmics que puguin millorar

la situació de la nostra comunitat, que puguin servir per avançar

i evitar a més aquesta sobre... sobretot aquesta inactivitat que

té el Govern que viu de la inèrcia econòmica i en determinats
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sectors que es troben abandonats i necessiten aquest reforç i per

tant, aquests pactes i aquest consens.

La tercera proposta fa referència a la regulació del lloguer

turístic, nosaltres... no hi ha dubtes que el Govern ha de regular

el lloguer turístic i a més incompleix els terminis com ha dit el

Sr. Font perquè hi ha una proposta aprovada en aquest

parlament que en sis mesos... s’ha exhaurit aquest termini, per

tant, ja està fora de termini de quan se’l va instar a regular

aquest lloguer turístic.  Hi estam d’acord nosaltres, el que passa

és que apart que hem denunciat públicament aquesta inactivitat,

també sempre hem manifestat que no estam d’acord amb les

limitacions que es vulguin fer en relació amb intercanvis de

places. Per tant, intentarem o almanco proposam una transacció

en la qual si a aquesta proposta es lleva la part d’intercanvi de

places, únicament regular el lloguer turístic perquè l’oferta

existent compleixi els criteris de qualitat, fins aquí nosaltres hi

estaríem d’acord.

En relació amb la quarta proposta, referent a la nova

regulació del turisme del tot inclòs, nosaltres no estam d’acord

amb aquesta proposta, consideram que el Govern del Partit

Popular va fer una llei turística bona, que mereixia una bona

gestió durant aquesta legislatura i no s’està duent a terme i, per

tant, consideram que s’hauria d’instar el Govern a desplegar

tots aquells aspectes positius que té la llei de turisme del Partit

Popular, a governar, a gestionar i a emprar aquestes eines que

ha trobat, no derogar articles ni tornar modificar coses que

serveixen i que poden millorar la situació del nostre turisme a

les Balears.

La cinquena proposta, referent a les inspeccions d’empreses

de lloguer de cotxes, és ver que les empreses de lloguer, igual

que la resta d’empreses que fan o presten serveis turístics, han

de complir la normativa, és una cosa que és una obvietat

totalment i estam d’acord que s’ha de controlar i s’ha

d’inspeccionar que es compleixi la normativa, però pensam que

no s’hauria de limitar aquesta proposta a fer referència a les

empreses de lloguer de cotxes, i per què no a les empreses que

fan altres tipus de serveis també complementaris directament o

indirectament en relació amb el turisme? 

Per tant, totes aquelles empreses que presten serveis

turístics són aquelles que haurien de ser objecte d’inspeccions

per part del Govern per comprovar que es compleix la

normativa i, per tant, per acreditar que el turisme de qualitat es

manté dins els estàndards almanco mínimament legals que hi ha

establerts. 

Per tant, nosaltres presentam la proposta de transaccionar

sempre que aquestes inspeccions es facin no centrades en

empreses de lloguer de cotxes, sinó totes en totes les empreses

que presten serveis turístics.

La sisena proposta és referent al centre sociosanitari que es

pretén o que es proposa fer a Verge del Toro a Menorca,

nosaltres hi estam a favor, la votarem a favor, el Partit Popular

a Menorca ja ho ha reclamat des de sempre, no és d’ara, per

tant, des de sempre ho han reclamat, el Partit Popular... sí,

senyor, quan el Sr. Thomàs era conseller de Sanitat crec

recordar que el Sr. Gornés ja ho reclamava des de Menorca i en

l’anterior legislatura es varen fer altres avanços en matèria

sanitària tot i la situació de crisi econòmica. El president del

Partit Popular a Menorca no fa moltes de dies va comentar que

ens estranyava o no ens estranyava, que ens sorprenia que la

presidenta de la comunitat s’oblidàs d’inversions a Menorca,

que fes un debat on no hi hagués cap projecte a Menorca i que

únicament enumeràs actuacions de l’anterior legislatura, que ja

estaven posades en marxa pel Partit Popular com per exemple

l’Escola d’adults de Maó, la radioteràpia al Mateu Orfila, són

actuacions que ja s’havien compromès per part del Partit

Popular i la presidenta se les feia seves i usurpava aquestes

actuacions. Per tant, s’oblidava totalment de Menorca.

El Partit Popular de Menorca ho ha demanat sempre i per

tant, nosaltres amb coherència amb una proposta que encara

que no sigui del nostre grup consideram que és positiva per a

Menorca i per a Balears, donam suport a aquesta proposta i

volem dir que, a més, és destacable no només que la presidenta

s’oblidàs de Menorca, és que la presidenta del Consell de

Menorca ni tan sols va venir, em sembla que era l’única

presidenta de consell que no... bé, Formentera tampoc, però bé,

no era aquí per defensar Menorca, vull dir que Menorca la

deuen tenir bastant,...

(Remor de veus)

...bastant oblidada en aquest govern, bastant oblidada, senyors

diputats.

La votarem a favor, per tant.

La setena proposta que fa referència a l’increment de places

o increment, perdó, de Policia Nacional i un pla de seguretat a

Eivissa, ens agradaria transaccionar la redacció. Nosaltres

reclamam que hi hagi Policia Nacional, però també Guàrdia

Civil, en general a l’illa d’Eivissa, no perquè hagi disminuït des

de l’any 2011; també que es faci un pla de seguretat, nosaltres

hem apostat per la seguretat a Eivissa, vull recordar a més que

en l’anterior legislatura es va fer un curs de capacitació per a

policia local, únicament a Eivissa, no s’havia fet mai, per

intentar superar el problema d’inestabilitat de policia local que

hi havia a Eivissa, altres legislatures han tengut conselleres

d’Interior d’Eivissa i no s’havia fet aquest curs i aquesta vegada

es va fer, vull dir està clara la vocació de defensar la seguretat

a Eivissa, governi el Partit Popular, governin els pactes, els

tripartits o pentapartits o els que siguin d’esquerres, per tant

nosaltres volem transaccionar Policia Nacional i Guàrdia Civil,

independentment una legislatura de l’altra, en general, que

millori i que es faci un pla de seguretat.

La vuitena proposta, d’augmentar el pressupost de

l’IDISPA, evidentment que sí, nosaltres creiem en la

investigació, volem que l’IDISPA es pugui acreditar més com

a institut d’investigació per l’Institut Carles III, que, de fet, és

un dels que treu les convocatòries més importants en matèria de

finançament, i ja vàrem fer feina en aquest sentit de la mà del

rector de la Universitat la passada legislatura, vàrem començar

a fer feina en aquest sentit per tant. El que no entenem és

perquè és un 2.2 milions d’increment, podria ser un 2,3 o un

2,5, en fi, supòs que hi deu qualque estudi fet per part d’El Pi

per dir 2,2 milions d’increment. Però, en tot cas, el votarem a

favor.
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La novena proposta, d’incrementar progressivament el

finançament de la Universitat, també. De fet, crec recordar que

el rector de la Universitat, quan va fer l’obertura del curs

acadèmic d’enguany va dir que ja s’havia anat incrementant

progressivament des del darrer any que governava el Partit

Popular, l’any passat es va incrementar un poquet més; doncs,

evidentment que continuïn. Nosaltres, quan va començar la

recuperació econòmica, en el 2014-2015, vàrem començar a

millorar el finançament de la Universitat, que continuï

endavant.

Incrementar els fons de cooperació, evidentment que sí. Els

fons de cooperació ve reconegut legalment perquè una llei del

Partit Popular, a l’any 2006, la Llei 20/2006, municipal i de

règim local, va dotar aquesta estabilitat de llei i va mantenir

sempre percentatges mínims als ajuntaments, fins i tot en

temporades de recuperació. Que es comenci a incrementar,

només faltaria.

L’onzena proposta, d’acomplir les obligacions amb els

consells i pressupostar les bestretes, també hi estam d’acord.

Com veurà, Sr. Font, estam d’acord amb moltes de les seves

propostes, perquè consideram que són positives. Nosaltres, a

més, en aquest sentit, ja vàrem demanar una proposta pròpia,

amb una proposició no de llei en relació amb les bestretes, per

tant hi estam d’acord.

No tant d’acord amb el tema dels traspassos de

competències de l’Estat a la comunitat, a nosaltres ens

agradaria transaccionar i, en aquest cas, podríem votar a favor,

si no, no, si fa referència només a l’àmbit de la cogestió

aeroportuària, ports, fins i tot costes i litoral, perquè en el tema

de policia i en el tema de justícia hi ha estudis fets dins el

Govern des de... doncs jo crec que des que era consellera la

Sra. Costa o des què a l’any 2008 o 2010 s’han fet estudis, el

pressupost no basta per a res, les previsions de traspàs, per tant,

tornar a fer estudis quan hi ha estudis fets, anem a intentar

lluitar altres coses que són positives per a aquesta comunitat.

I deixarem de moment el tema de la justícia, que té un

règim jurídic de personal molt diferent del de la comunitat, que

necessita unes infraestructures molt millor dotades i molt millor

modernitzades, per parlar ara de transferències, quan la tenguin

en condicions ja ens la transferiran, però primer que estigui tot

en condicions, com es mereixen les Balears.

La tretzena proposta, que fa referència al canvi de criteris

d’admissió d’alumnes, la votarem a favor, hi estam d’acord. És

ver que ja es va plantejar, fins i tot jo li dic que ho vàrem

plantejar el darrer any, a l’anterior legislatura i, al final, no es

va arribar a canviar, però consideram que seria positiu. El

criteri de la renda no ha de ser un criteri prioritari, podria ser un

criteri complementari, igual que tenir una malaltia crònica un

fill, o igual, per exemple, que la família nombrosa, prioritari ha

de ser on viu la gent i on van a escola els germans, això són dos

criteris que han de ser prioritaris, la resta poden ser

complementaris perfectament.

La catorzena proposta de modificar la Llei de sostenibilitat,

nosaltres voldríem transaccionar perquè pensam que no s’han

d’eliminar les restriccions, sí s’han de replantejar, és ver, i

mirar de flexibilitzar, però ens trobam a un moment d’un

govern en funcions per una situació com a de bloqueig, hem de

veure com ha afectat la recuperació econòmica per demanar

directament al Govern que l’elimini, anem a veure que

s’aixequi el bloqueig del Sr. Sánchez i la Sra. Armengol,

veurem com ha afectat la recuperació, després ja eliminarem

traves, però eliminem i tornem a la crisi abans de tenir clar el

que tenim, és a dir, no passem l’arada davant el bou.

La quina proposta, incloure projectes concrets en el pla

d’infraestructures, aquí ens abstendrem. No coneixem realment

el pla d’infraestructures en detall, per tant per què hem de

demanar que s’inclogui Porreres o que s’inclogui com a escola,

o que s’inclogui una depuradora o l’altra i no demanam per a

Montuïri o no demanem per a un institut d’Eivissa o

depuradores de Menorca o d’Eivissa, per exemple, no hi han

pensat, veig amb Eivissa i Menorca, només fan propostes de

Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera, ha d’anar acabant, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, i ja la darrera -gràcies, Sra. Presidenta-, fer efectiu el

projecte de la carretera de Ses Salines a Sa Colònia,

evidentment que sí, nosaltres consideram que és una

reivindicació de fa temps, si ara hi ha recuperació econòmica

i hi ha doblers per a determinades coses, evidentment hi ha

d’haver doblers per a això, des del consell i des del Govern se

li ha de donar tot el suport, només faltaria, sobretot perquè és

una carretera que sabem que té punts negres i ha de ser una

prioritat per a totes les institucions i tots els grups polítics a les

Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions, el Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, té la paraula el Sr. Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, Sr. Font, nosaltres la veritat que no

farem el mateix que vostè, no li direm de què ha de parlar o del

que no ha de parlar, ell sap per què, perquè nosaltres som més

respectuosos. Tampoc no li diré que vostè ha perdut empenta,

no es preocupi, que no ha estat així, vostè continua fent ballar

la cambra, un dia amb més Podem que Podem, un altre dia és

el més conservador d’aquesta cambra, i així anam moltes

vegades.

Bé, també m’agradaria dir-li...

(Alguns aplaudiments)

... que la facultat de medicina, que tant ha protegit, ha estat

un fracàs. No la facultat de medicina d’aquestes illes, la facultat
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de la gent que pitjor nota té arreu de l’Estat i ha quedat ben

clar. Però, a part de tot això que li dic,...

(Remor de veus)

... li agraesc el seu suport a moltes de les nostres resolucions

i li confirm que nosaltres també votarem amb certesa les seves

propostes. I més o menys li diré la línia: votaríem a favor de la

1, del número 1, 2, 6, 7, 9, 14 i 16.

També tenim una partida pendent de transacció del grup de

la majoria, que serien la 4, la 5, la 10, l’11, la 12 i la 15,

aquestes, si es transaccionassin, també les votaríem a favor.

I la resta sí que les votaríem en contra.

Bé, a la número 1, parlant de navegar, que s’ha parlant tant

de navegar, que n’Alberto ha parlat de navegar, sap..., un bon

llaüt sap com fer front comú, i per reclamar davant el Govern

de l’Estat un nou sistema de finançament, i nosaltres també hi

serem amb força en això. Vostès cerquen un nou sistema de

finançament i nosaltres també, nosaltres, les forces polítiques

d’aquí ho defensam; tenim un dèficit fiscal d’un 14% i això no

es pot consentir. Però vostè no ha plantejat cap sistema concret,

no?

(Se sent una veu de fons que diu: “concert econòmic”)

Deia que nosaltres, també, les nostres propostes que hi

havia tenien poca concreció, també. Bé, tota la concreció de

cada una de cada resolució, però bé.

A la 2 hi votarem per un pacte per la indústria amb els

agents socials implicats i els grups parlamentaris, amb un

mínims que passin per combatre la destrucció de més teixit

industrial, recuperin part del teixit destruït per la

deslegalització, atreure activitat industrial deslocalitzada

d’altres regions i que estigui connectada amb el sector primari,

entre d’altres, fonamentada per una aposta decidida per

revitalitzar el teixit industrial, la nova llei d’indústria, però

sempre amb el respecte de l’ecologia i el nostre meravellós

territori.

A la número 3, nosaltres sí que volem una regulació del

lloguer turístic adequada a la situació de cada illa. Per això, en

aquest punt, el número 3, no el podem votar..., no podem dir

que sí.

El 4, estam esperant la modificació de la llei respecte

d’aquest punt. La situació a Eivissa i Formentera en qüestió

d’habitatge s’ha de contemplar com a un problema molt greu

que necessita solucions i solucions fortes.

El 5, ara per ara, com que a cada illa tenim una realitat,

Podem Illes Balears no té un posicionament sobre aquesta

qüestió i en aquest moment la tenim en debat. Esperam

l’esborrany per veure com podria acabar la possible

modificació, però ja li dic que el dret a l’habitatge serà per a

nosaltres la nostra brúixola.

El punt 4 el votarem en contra, analitzam l’impacte en

aquesta oferta dins l’oferta actual, és obvi que són més els

inconvenients que els avantatges. En els acords pel canvi hi ha

la modificació de la llei, l’oferta del tot inclòs té sentit en altres

destinacions, però no aquí a les Illes Balears.

(Remor de veus)

El punt 5... -home, va sobre el nostre programa-, el punt 5,

volem una nova normativa turística, però esperam la transacció

que presentaria el PSIB.

Votarem a favor del punt 6, perquè volem recuperar la

titularitat de l’hospital Verge del Toro de Maó per convertir-lo

en un centre sociosanitari, tal i com es farà amb Son Dureta a

Mallorca o amb Can Misses a Eivissa.

També volem reclamar al Ministeri de l’Interior el retorn

dels policies nacionals a l’illa d’Eivissa que ha perdut el 2011,

així com també elaborar un pla de seguretat per a aquesta illa.

Hi ha molts problemes, ja hem dit que aquest estiu Eivissa viu

un San Fermín tot l’estiu.

No podem votar el punt 8, perquè demanaven un augment

a la innovació per a tota la recerca balear. I clar que sí que

volem augmentar progressivament la partida pressupostària de

la Universitat de les Illes Balears, amb l’objectiu de en tres

anys veure-la situada dins la mitjana estatal d’inversió

d’alumne per universitat, i doncs votarem sí al punt 9.

En el punt 10 i en el punt 13, esperarem les transaccions per

donar el nostre vot positiu. La 13, no podem transigir amb més

fons per a la concertada, que va ser una xarxa creada per

assegurar el dret a l’educació en un moment molt concret.

La 14, sí que volem acabar, tant com vosaltres, amb la llei,

i racionalització i sostenibilitat a l’administració local, per tal

d’eliminar les restriccions de creació de places als ajuntaments

de les Illes Balears, que ofega els nostres poders locals.

La 15, sí que la votaríem a favor, amb la transacció

eliminant el tema de depuradores, perquè nosaltres no estam

per l’ampliació, sinó que estam per les millores. Ampliació és

ampliació i millora és millora, és diferent.

I el punt 16, sí que estam a favor de millorar les nostres

carreteres, sí que estam a favor de millorar la de Ses Salines-

Colònia de Sant Jordi, jo la conec, sé que té prou punts negres

i no hi posaríem cap objecció.

Per tant, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca, té la paraula el Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.

Enumeraré la nostra posició respecte de les propostes d’El Pi.
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La primera, front comú per al finançament, coincidesc

totalment amb el Sr. Font, totalment imprescindible. Aquí

parlam de moltes coses i tots volem moltes coses i augmentar

molt de pressupost en molts aspectes que, sense un nou model

de finançament, sempre quedarem curts.

El segon punt, pacte per la indústria, totalment d’acord,

estam a favor d’apostar pel teixit industrial, per recuperar el

teixit destruït. Som conscients que s’elabora una llei

d’indústria, aquesta llei d’indústria ha de contemplar un nou pla

d’indústria o el nou pla d’indústria, que no n’hem tengut encara

fins ara, i creiem que serà una eina imprescindible. En tot cas,

donarem suport a la proposta.

I pas a la següent, regulació del lloguer turístic, estam

d’acord amb algunes parts de la regulació del lloguer turístic,

aquí s’han aprovat resolucions; és vera que es varen marcar uns

terminis determinats que s’incompleixen per setmanes, vull dir

que tampoc no crec que s’ha de dramatitzar el fet de l’espera

que hi ha per a aquesta regulació, d’aquesta tardança, sí que és

vera que hi ha aspectes que estam d’acord que es puguin

introduir plurifamiliars, estam d’acord que s’estableixi

l’intercanvi de places, però no estam d’acord en com planteja

i la referència que fa a l’efecte crida. L’efecte crida, en el cas

dels plurifamiliars, no es pot produir, per què? Perquè ara és

impossible inscriure un habitatge plurifamiliar, perquè no està

permès.

I el que planteja El Pi en aquesta proposta, que és primer fer

aflorar tota aquesta i després introduir l’intercanvi de places, és

institucionalitzar aquest efecte cridada, establir un període

perquè es puguin inscriure tots aquests fora, al marge de

l’intercanvi de places. Nosaltres amb això no..., no coincidim

amb aquesta postura. Nosaltres creiem que s’ha de fer una

regulació restrictiva, coincidim tant amb l’anunci que va fer la

presidenta com amb el que ha esmentat avui el Sr. Font, que

s’han de posar uns criteris de qualitat que evidentment poden

provocar que no tot el que s’ofereix ara es pugui dur a terme.

Coincidim que s’ha de regular mitjançant instruments

urbanístics, que seran els consells, mitjançant els PIAT, i els

ajuntaments, que hi tendran molt a dir, perquè, evidentment, no

pot ser d’altra manera.

I en el que diferirem, intuesc, és amb el règim transitori que

s’ha d’aplicar mentre no hi hagi aquesta regulació dels consells

i dels ajuntaments.

Per tant, votarem en contra d’aquesta proposta.

El punt 4, referent al tot inclòs; estam d’acord que s’ha de

regular el tot inclòs, ens consta que la conselleria fa feina en la

regulació del tot inclòs. Estam d’acord que s’ha d’actuar allà on

podem actuar i amb les competències que podem actuar

respecte d’una oferta que nosaltres creiem que no és molt

desitjable, com el tot inclòs, allà on podem actuar és a

incrementar els criteris de qualitat, per tant de limitar la

proliferació d’aquesta oferta, en això hi estam d’acord. Amb el

que no estam d’acord és amb establir un termini de cinc mesos

per a la nova regulació, sobretot tenint en compte que hi ha

d’haver una nova regulació turística que introdueixi el tema del

lloguer de vacances, però després, o en paralAlel, n’haurà de

venir una que reguli el tot inclòs, que reguli els beach clubs,

que modifiqui la regulació dels rent a cars, que modifiqui la

regulació del tema de vincular la qualitat turística a l’ocupació

laboral, que és una de les altres qüestions que s’ha aprovat en

aquest parlament. I és clar, nosaltres tampoc pretenem que hi

hagi sis modificacions de la Llei turística, ni que, si està feta la

regulació del tot inclòs, la conselleria l’enviï i no esperi a tenir

les altres, creiem que ha de ser, perquè nosaltres no creiem que

sigui pràctic tramitar sis modificacions de la Llei turística.

Per tant, nosaltres proposaríem una transacció, seria “El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a continuar fent feina en la millora del marc normatiu

turística i prioritzar una nova regulació del turisme de tot inclòs

que garanteixi estàndards de qualitat i limiti, per tant, la

proliferació d’aquesta oferta.”

El punt 5, nosaltres dir a la conselleria que ha d’acomplir la

llei, doncs també ens sembla una obvietat i creiem que no fa

falta, sobretot tenint en compte que l’únic deure que tenen ara

mateix les empreses de lloguer de cotxes és inscriure’s.

Nosaltres creiem que s’ha de revisar la regulació turística i per

això proposam una transacció, que seria “El Parlament de les

Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a, dins la

pròxima modificació de la Llei turística, millorar la regulació

de les empreses de lloguer de cotxes.”

El punt 6, Verge del Toro, estam d’acord, hi votarem a

favor.

El punt 7, reclamar al ministeri, hi estam d’acord, el retorn

de policies nacionals a l’illa d’Eivissa que ha perdut l’any

2011.

El punt 8, creiem que s’hauria de matisar, des del Grup

Socialista se’ns ha comunicat que hi ha un seguit de punts en

què proposen una transacció, nosaltres hi estam d’acord perquè

creiem que anam en la mateixa línia. No hauria de fer

referència a pressupost d’innovació amb majúscula, perquè

sembla que fa referència a la Direcció General d’Innovació,

això és un tema menor, potser una interpretació equivocada

meva, però coincidesc amb la Sra. Riera que posar 2,2 milions

concretament ens sembla un poc... que s’hauria de posar

“incrementar”.

(Remor de veus)

Es podria posar “incrementar” i no fer els pressuposts aquí

avui, sinó evidentment marcar les línies que han de seguir.

El punt 9, respecte de la Universitat, que parla de tres anys,

parlam, pel que ha dit el Sr. Font, d’uns 1.200 euros per

alumne, parlam -jo ara no tenc les dades-, però parlam d’uns

12.000, 13.000, 14.000 alumnes, això se’n pot a uns 14, 15, 16

milions d’euros en tres anys. Crec difícil assumir aquest

compromís, sobretot ho veurem a l’hora de fer el pressupost i

per tant nosaltres estam d’acord amb incrementar

progressivament, però no crec que puguem assegurar que en

tres anys puguem augmentar un 30% el pressupost de la

Universitat. Per tant, creiem que s’hauria de matisar, si, per

exemple, es llevàs “tres anys”, “en tres anys”, hi estaríem

d’acord.
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També els punts 10 i 11, respecte del fons de cooperació

local i respecte de les bestretes als consells, crec que s’haurien

de matisar. També sabem que hi ha propostes del PSIB en

aquest sentit, en concret, per exemple, pressupostar les

bestretes, les bestretes, si estan calculades en més de 100

milions d’euros, no podem posar pressupostar les bestretes,

hauríem de posar proposar una partida per començar a pagar

les bestretes, perquè si no es podria interpretar que hem de

pressupostar totes les bestretes dins els comptes del 2017, així

com està escrit.

La 12, també estam d’acord, evidentment, totalment, però

sí que plasmaria el que s’ha dit, perquè el Sr. Font ho ha dit

verbalment, però ho plasmaria a la proposta i garantir que

venguin amb una dotació adequada, no acceptar qualsevol

traspàs de competències si no ve amb una dotació adequació.

La número 13, eliminar el criteri de la renda, no ens sembla

bé, no ens sembla bé que sigui un criteri prioritari, perquè

també les persones amb manco renda també tenen més

dificultats a l’hora de mobilitat.

El 14, evidentment hi estam d’acord, és una vergonya la

regulació que hi ha actualment de la Llei de sostenibilitat i

racionalització de l’administració local, és una vergonya perquè

actualment es produeixen circumstàncies d’ajuntaments que

tenen superàvit i no poden gastar fins i tot els ingressos que

tenen, per la regla de despesa, els ho fa impossible. I a més, no

poden gastar aquests doblers i no poden augmentar les places

que moltes vegades fan falta, tant en serveis socials com en

policia.

La número 15, veiem molts topònims en aquesta proposició,

nosaltres estaríem d’acord amb una transacció que ens ha

comentat el PSIB i que, en tot cas, l’exposaran ells, però sí que

s’hauria de tenir en compte que, sobretot amb els temes

d’ampliació i modernització de depuradores, tenir criteris

tècnics clars a l’hora de decidir quines són les prioritats, en lloc

de decidir-les nosaltres aquí.

I respecte de la número 16, hi estam d’acord i també vull

destacar que el projecte que ha presentat el Consell de

Mallorca, crec que fa prop de dos o tres mesos, pel juny, crec

que va ser, de la carretera de Ses Salines a Sa Colònia de Sant

Jordi és un projecte que ocupava uns 35.000 metres quadrats

manco del projecte anterior que hi havia prevists en aquesta

carretera i, per tant, un projecte molt més integrat amb l’entorn

del que hi havia previst a un principi.

(Remor de veus)

Sí, també.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca, té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, anem a debatre

aquestes propostes no ideològiques que ens fa El Pi, perquè ja

sabem que El Pi ve a defensar el sentit comú, no com la resta

que només venim a defensar idees nostres, vostè ha de vèncer

en el sentit comú.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Miri, jo li he de dir que quan parlàvem que era difícil

entendre el llenguatge de Podem, jo ho dic per la idea aquesta

que vostè sempre insisteix, amb el seu sentit comú, que jo, en

molts casos, m’hi sento reflectit, és que ells parlen un

llenguatge que tal vegada parla molta gent que no entén el que

diem els altres, ni entén el seu sentit comú. I també va bé saber

que hi ha una part de la societat que fins ara no participava

políticament i que ara és aquí, per això potser de vegades costa

d’entendre’ns.

(Remor de veus)

Amb això li vull dir que no estigui tan convençut, Sr. Font,

que el que vostè troba que s’ha de fer no és ideològic i és

purament sentit comú, perquè jo tenc alguns comentaris a fer-li,

a les seves propostes de resolució, que crec que són molt

ideològiques i ara els els diré -això dels pronoms febles de

vegades costa.

Tot i així, també li he de dir que amb la major part de

propostes de resolució estam d’acord i per tant no hi entraré.

Em dedicaré, bàsicament, a parlar de dues proposicions de

resolució amb les quals no estam d’acord, que el Sr. Reus ja

n’ha parlat extensament, pel que fa a la regulació del lloguer

turístic.

A mi em grinyola molt l’expressió que “faci aflorar a la

legalitat”, perquè em fa referència que vostès el que diuen és

que haguem de fer la llei d’acord amb aquells que han estat fent

fins ara una activitat alAlegal, que no estava regulada a la llei, i

jo crec que nosaltres no hem de fer la llei. És clar, això, ja ho

entenc, és el sentit comú, com que això ja s’ha fet, ara farem

una llei perquè tot això aflori i sigui legal. Quan jo crec que

quan parlam d’aquesta activitat, que té una incidència en la

planificació territorial, l’activitat de planificació territorial no

pot ser el resultat del que s’ha fet en el terreny de l’alAlegalitat,

sinó que ha de respondre a un concepte que tenim del

creixement, de l’especialització territorial i qui s’hi ajusti,

perfecte, i qui no s’hi ajusti, aquella activitat que fins ara feia

en l’alAlegalitat, perquè, com molt bé deia el Sr. Reus, parlam

sobretot on pot sorgir el conflicte en el lloguer de pisos en

plurifamiliars, com deia, qui faci aquesta activitat de forma

alAlegal, doncs si després no s’ajusta a aquesta planificació i a

aquesta ordenació del territori que fan les institucions que tenen

la competència, doncs aquesta és la feina de les institucions

quan fan aquesta planificació.

Tampoc no crec que en complir simplement uns criteris de

qualitat haguem de permetre que aquests pisos o aquests

habitatges aflorin a la legalitat, perquè, com li deia, a part d’uns

criteris de qualitat, s’hauran d’acomplir uns criteris territorials.

Per tant, en resum, estam d’acord que es reguli això, em

sembla bé la insistència que es reguli, fins i tot podem establir,

dins aquesta regulació, uns criteris de qualitat, però amb

aquesta regulació no exhaurirem el debat de què és legal i què
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no és legal, perquè després hi haurà d’haver qui tengui la

competència territorial, la competència urbanística per decidir

on es pot dur a terme aquella activitat, i tal vegada algú que fins

ara ho feia, no ho podrà fer perquè ho fa en un terreny, en un

sòl que no està qualificat per fer-hi activitat turística.

L’altra proposta de resolució, que jo crec que és molt

ideològica, és la 13, sobre el tema del criteri prioritari. A veure,

jo crec que quan establim uns criteris prioritaris per a

l’escolarització, el que pensem és, precisament, vostè deia: això

és per garantir que la gent pugui estudiar en el seu entorn; en

principi, tothom vol portar els fills, en principi, hi ha casos que

no, però en principi, la gran majoria, el 80 o el 90%, vol portar

els fills a una escola que té prop de casa; precisament

necessitem uns criteris que donin, que facilitin aquesta tria o

aquesta elecció. Aleshores, a mi em sembla que els criteris

prioritaris que tenim ara són molt justificats: l’existència de

germans en el centre, perquè evidentment no dificultarem a les

famílies obligant-los que uns germans vagin a un centre i uns

altres vagin a un altre; la proximitat al domicili o al lloc de

treball dels pares, totalment lògic i dintre d’aquesta idea; la

discapacitat, és una dificultat que entenem que tenen les

famílies que justifica que tenguin una prioritat per poder tenir

plaça propera al seu centre, al seu domicili. I la renda també,

perquè, com molt bé ha dit algú que m’ha precedit, evidentment

la renda també és una dificultat afegida.

I aleshores, nosaltres el que fem és prioritzar la gent que té

aquestes dificultat, perquè, en igualtat de condicions amb els

altres criteris, tenguin prioritat per accedir al centre que sigui

proper al seu domicili. Potser si aquesta proposta de resolució

s’hagués formulat en positiu, és a dir que vostès ens haguessin

dit quin model tenen, tal vegada hi estaríem d’acord, però com

que l’únic que ens diuen és que això deixi de ser un criteri

prioritari, nosaltres no ho veiem justificat i per això hi votarem

en contra.

Veig que l’he convençut. No? Bé.

Quant a les transaccions, nosaltres donem suport a les que

ja li han formulat, de MÉS per Mallorca, al punt 4 i al punt 5.

I com també ha anunciat el Sr. Reus, el Partit Socialista té

intenció de presentar unes propostes de transacció a la 8, a la

9, a la 10, a la 12, a la 15, a les que nosaltres també hi donem

suport.

Però jo ara n’afegiré una altra, una altra proposta de

transacció al punt 6, que és la que fa referència a l’hospital

Verge del Toro. Estam d’acord amb el fons de la seva proposta,

però creiem que hi ha una imprecisió terminològica, perquè la

comunitat autònoma mai no ha tengut la titularitat d’aquest

edifici; és a dir, el que tenia era per part de la Tresoreria de la

Seguretat Social la cessió de l’ús, eh, d’acord. Per tant,

nosaltres el que li proposem és que, en lloc de dir “a recuperar

la titularitat de l’hospital”, hi posem “a recuperar l’ús de l’antic

hospital”, perquè clar, com a hospital ja no existeix i suposo

que hi estarà d’acord.

Sobre aquest tema volia aprofitar també per donar algunes

informacions, perquè quan ha intervingut la Sra. Riera ha dit

que el Partit Popular ha estat sempre a favor de l’ús

sociosanitari d’això, i a veure, aquí la història té diverses fases:

abans de les penúltimes eleccions municipals, la Sra. Reinés,

que era la candidata a l’alcaldia per part del PP, defensava l’ús

sociosanitari, però quan va ser en el poder, quan va ser al

capdavant de l’Ajuntament de Maó i vostès governaven la

comunitat autònoma, això va deixar de ser així; és a dir, no

sempre s’ha defensat això. I aquí, per exemple, tenc un retall de

diari, del 20 de l’11 del 2014: “Salud renuncia a dar un uso al

Verge del Toro y se lo devuelve a Madrid”. Per tant, voler

donar-li un ús sociosanitari, en absolut. “Solicita a la Tesorería

General de la Seguridad Social que inicie el expediente para

revertir la cesión del edificio”, és a dir, per tornar-lo a la

Seguretat Social. I encara, a més a més, la notícia ens dóna

informació de per què es fa tot això: “Tras estudiar la

posibilidad de darle un uso sociosanitario al inmueble, el

Govern renuncia y opta por devolver el edificio a la Tesorería

General de la Seguridad Social, por lo que la salida más

probable es que se acabe poniendo en el mercado, ya sea a

través de una venta o por la vía del arrendamiento, lo que

permitiría darle otro tipo de usos.”

Això, Sra. Riera, per a la seva informació, és el que deia el

seu propi partit fa dos anys.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR.. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Correspon ara el torn del Grup

Parlamentari Mixt, Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, la

Sra. Olga Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados.

Desde Ciudadanos daremos apoyo a la mayoría de las

propuestas de El Pi, de las 16 propuestas apoyaremos 13. Nos

abstendremos en la 8 y en la 15 y votaremos en contra de la 14.

Nos gustaría comentar, acerca de la propuesta 1, con la que

estamos de acuerdo, decir que si ya tuviéramos gobierno en

España ya se estaría trabajando sobre un nuevo sistema de

financiación. Recordemos que era una de las exigencias de

Ciudadanos, tanto al Partido Popular, para llegar a un acuerdo

de investidura, como con el Partido Socialista, para llegar al

acuerdo de Gobierno. La propuesta acordada era que en el

primer mes de gobierno se empezara a trabajar en este nuevo

modelo de financiación.

En cuanto al grueso de propuestas que aprobamos, hemos

visto que ustedes vuelven a insistir en las peticiones que han

ido solicitando a lo largo del año, pero es cierto que no se han

llevado a cabo, pese a las promesas de este gobierno.

Efectivamente, como ustedes dicen, este govern no ha

aprobado una regulación para el alquiler turístico; tampoco ha

aprobado una nueva regulación del todo incluido, que también

se podía aquí exponer lo de si alcohol sí o alcohol no; tampoco

ha realizado un plan eficaz de inspección a las empresas de



2740 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 50 / 27 de setembre de 2016 

 

alquiler de coches; tampoco ha invertido en la ampliación y

modernización de depuradoras; tampoco ha invertido en las

nuevas infraestructuras en centros escolares que había

prometido, y tampoco en I+D+I, prometido en la campaña

electoral.

Por eso, efectivamente, hoy usted tiene que volver a repetir

todas aquellas propuestas que iba analizando a lo largo de este

año y medio, que apoyaremos.

En cuanto a la propuesta 15, nos abstenemos porque desde

Ciudadanos estamos pidiéndole al Govern insistentemente que

se tiene que hacer un plan director de infraestructuras

hidráulicas, entonces, para priorizar unas depuradoras u otras

sí que es verdad que se necesitan criterios técnicos y nos

abstendremos a esta proposición.

Y en cuanto a la número 8, donde ustedes piden que el

Parlament aumente la partida presupuestaria al IDISPA en 2,2

millones de euros, nosotros nos preguntamos por qué al

IDISPA y no al Laboratorio de Investigaciones Marinas y

Acuicultura en Línea, que depende de la Conselleria de Medio

Ambiente, Agricultura y Pesca, cuyo objetivo es la

investigación en el campo de la biología marina, o al Instituto

Mediterráneo de Estudios Avanzados, el IMEDEA, cuyo

objetivo es la investigación científico-técnica de alta calidad,

donde sus investigadores desarrollan su trabajo en biología,

evolución y oceanografía, o bien al Instituto de Investigación

Agraria y Pesquera, que coordina investigaciones y

experimentación agraria, o al Instituto Universitario de

Investigación en Ciencias de la Salud, IUNICS. Todos estos

centros son centros investigadores a los cuales también se les

puede aportar ayudas de investigación. Las ayudas a la

investigación se tienen que aumentar, estamos de acuerdo, pero

se tienen que dar bajo criterios concretos tanto a qué proyectos

o a instituciones como en cantidades.

En cuanto a la número 14, votaremos en contra porque la

Ley de 2013, de racionalización y sostenibilidad de la

administración local, necesita reformarse, porque es cierto que,

si bien tiene aspectos positivos, desde Ciudadanos

consideramos que el ayuntamiento es la administración más

cercana al ciudadano y es la que debería ofrecer y tener más

competencias en determinados aspectos de servicios. Entonces,

consideramos que es cuando se debería configurar una nueva

creación de plazas.

Nada más, y muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Correspon ara al Grup

Parlamentari Socialista, el Sr. Xico Tarrés, per un temps de deu

minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Bones tardes a tots, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Font,

en primer lloc, dir-li que la setmana passada vaig voler seguir

el seu discurs d’una manera especial, perquè ja sabia que hauria

de tractar les seves propostes de resolució, i és bo que un

sàpiga si el discurs que un fa llavors està d’acord amb les

propostes de resolució que presenten.

Jo li dic que vaig estar content de sentir determinades coses,

no?, vostè, que és un home que porta anys, igual que jo i

d’altres que som aquí en política, parlava de bona i mala

política i la bona política era aquella que ens feia capaços

d’assabentar-nos entre nosaltres, aquells partits de diferents

ideologies que són capaços de parlar, de posar-se d’acord i de

mirar per al benefici de tots, doncs fan avançar una societat i en

aquest sentit anam.

I jo com que el que voldria és anar aviat, de pressa, no em

puc entrendre massa en el que volia comentar respecte del seu

discurs, amb el qual amb les paraules hi estam bàsicament

d’acord. Però anem a les propostes de resolució.

I anant aviat, li direm que la primera i la segona els votarem

que sí. A la tercera que no. A la quarta hi ha una transacció de

MÉS per Mallorca, a la qual donarem suport nosaltres. A la

cinquena n’hi ha una altra també de MÉS per Mallorca, que

igualment li donam suport. Llavors, a la sisena li votarem que

sí. A la setena, també que sí, però he sentit la portaveu del Grup

Popular que, parlant en temes de seguretat, deia que no tan sols

feia referència a l’illa d’Eivissa policia nacional, sinó també

Guàrdia Civil. Nosaltres estarem d’acord amb aquesta precisió,

perquè, evidentment, policia nacional a Eivissa ens afecta a la

capital a Eivissa, però no a la resta de municipis.

Llavors hi ha una transacció nostra al punt número 8, que

diu que “El Pi insta el Govern de les Illes Balears a augmentar

la partida pressupostària de l’IDIPSA en els pressuposts del

2017", però el que no fem és quantificar-la, com fa vostè. Ja

saben tots què són els pressuposts, i si un s’agafa els dits en un

dia com avui, llavors es paga a l’hora d’elaborar els

pressuposts; millor, per no enganyar ningú, manifestar la

voluntat d’augmentar aquest pressupost, però sense quantificar

quina quantia. Llavors veurem la voluntat de fer-li cas, en

funció de la quantia, si s’augmenta en 1 euro, la voluntat serà

petita, com més amunt anem i ens atraquem més, anirà sent més

grossa.

En el punt número 9 el que faríem és eliminar la referència

que fa als tres anys. Estam d’acord amb el que planteja, però

anam al mateix que dèiem en el punt anterior, si parlam de tres

anys a veure com ho fem, fem una tercera part del que volem

augmentar cada any? És possible que ho aconseguim?

Segurament serà difícil i serà més fàcil fer-ho d’una manera

progressiva.

Anirem al punt número 10, allà on també hem presentat una

transacció, que diu que “El Parlament de les Illes Balears insta

el Govern a incrementar la partida pressupostària per al Fons de

Cooperació Local de forma progressiva durant la legislatura,

d’acord amb les disposicions financeres -ai, perdó-, amb les

disponibilitats financeres i a revisar alguns dels criteris de

repartiment del fons.” Jo crec que, bàsicament, estam d’acord

amb el que vostès plantegen, dit d’una altra manera, amb la

mateixa intenció que les anteriors que comentava.

A la proposta número 11, nosaltres presentam ara aquí, in

voce, una proposta, una transacció, que jo li he presentat a
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vostè abans i que jo, perquè tothom en tengui coneixement,

doncs la llegirem, que diu “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de les Illes Balears a complir les obligacions

legals amb els consells insulars com és fer efectiu el traspàs de

competències en ordenació i promoció turística, en serveis

socials i assistència social, per evitar duplicitats, i en transport

terrestre al Consell de Mallorca, així com les pertinents del

Consells de Menorca, Eivissa i Formentera, en atenció a

l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia, de forma consensuada al

llarg de la legislatura, i introduir una partida per començar a

pagar les bestretes en els comptes del 2017, segons la

disposició addicional segona de la Llei de finançament dels

consells insulars.” Això seria el que diria aquesta transacció.

Seguint amb la número 12, també hi ha una transacció

presentada pel nostre grup, que diu que “El Parlament de les

Illes Balears insta el Govern a fer estudis que correspongui i

impulsar els traspassos pendents de competències de l’Estat al

Govern balear en matèries com justícia, policia, costes i litoral,

cogestió portuària i ports d’interès general, sempre que es

millori el sistema de finançament i estiguin ben dotades.” Això

va arran de la que presentava també el Partit Popular, que, bé,

sempre que això es produeixi ho podrem fer, si no es produeix

la situació i no es millora el finançament de la comunitat no

podrà anar endavant.

A la proposta número 13 li votarem en contra, li votarem

que no. Jo llavors, ara, si em queda temps, que supòs que sí, li

faria alguna referència al que han dit, jo estic d’acord amb el

que manifestava el Sr. Castells, també fa un moment, en aquest

punt, la condició econòmica és important, per suposat que van

primer les altres, però una família amb més possibilitats

econòmiques també té més possibilitats de desplaçar-se més

lluny, si és el cas. Miri, jo he estat molts anys havent d’avaluar

aquests casos d’arribades a centres i són molts pocs els casos

que s’han de donar, però si et trobes una família que té un sou

base o una família que té uns ingressos molt més alts sempre

afavoriràs la que està més prop del centre escolar, però en base

a aquesta economia, sempre ho afavoriràs, perquè l’altra veuràs

que té més possibilitats de dur-la una mica més lluny, perquè té

gent que l’ajuda, perquè té altres mitjans, per altres condicions.

Que tal vegada no ho veiem tots igual? Potser sí, potser que

també tothom tengui la seva part de raó, però és un criteri que

s’ha de seguir a un moment determinat, i nosaltres estam per

aquest.

En el punt número 14, nosaltres li anam a votar que sí, però

també he sentit la portaveu del Partit Popular que feia

referència que no estava d’acord amb la part que deia “per tal

d’eliminar les restriccions de creació de places als ajuntaments”

i s’estimava més que fos una cosa de flexibilitzar. Doncs bé, si

en lloc d’”eliminar”, hem de dir “flexibilitzar” nosaltres també

hi estarem d’acord i no en farem una batalla.

En el punt número 15 hi ha una transacció, presentada

també per nosaltres, que abans d’entrar aquí el Sr. Font m’ha

comentat un tema de Porreres, nosaltres li diem que a Porreres

el que volem és millorar el que hi ha, no parlam de fer un

centre nou, si és en aquest sentit hi estarem d’acord, si és fer-lo

nou no hi estaríem.

I en darrer lloc, en el número 16, li votarem a favor.

I res més, jo crec que he estalviat dos minuts que poden ser

importants al final o poden ser importants al final de la jornada.

Així que moltes gràcies i salut a tots.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Vol fer ús de la paraula el grup

proposant? Sr. Font, té cinc minuts per aclarir el seu

posicionament.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, i corrents, perquè, si no, no podrà ser

d’altra manera. I començant pel Sr. Tarrés, portaveu del PSIB-

PSOE, dir-li que acceptaríem la transacció, no acceptaríem,

perdó, no acceptaríem la transacció del punt número 4 i del

punt número 5, no les acceptaríem.

Acceptaríem la transacció del punt número 8, la que fa

referència que la innovació, al tema de l’augment per a

l’IDISPA, fins a 2.200.000 euros, 2.200.000 euros és un 33%

més de pressupost, seria necessari duplicar-lo perquè realment

poguéssim recuperar aquelles dones i homes que són fora de

Balears, perquè poguessin investigar aquí i no investigar a un

altre lloc, si no ho saben no és la meva culpa. Acceptaríem que

en lloc de 2.200.000, digui, doncs, l’increment a augmentar.

Acceptaríem la transacció de la número 9, de llevar els tres

anys.

Acceptaríem la transacció del punt número 10, “de forma

progressiva i disponibilitat financera”.

I acceptaríem també la proposta que han fet de la número

11, “de forma consensuada”, eh, d’acord? I el que ha llegit

vostè ara aquí íntegrament, ho acceptaríem.

El que fa referència a la número 12, també l’acceptam, que

es millori el finançament i que venguin ben dotades, “sempre

que es millori el finançament i venguin ben dotades”, és a dir,

sense cap dubte, si fem els estudis i després veuen que venen

ben dotades i no hi ha finançament, lògicament que se les quedi

Madrid, alerta que no n’hi tornem qualcuna ha d’anar! Així de

clar, però és clar, o si no canviam l’Estatut, una de dues. Estam

d’acord amb vostè com ens ho planteja.

A la que fa referència a la número 14, si va bé que el PP

també plantejava i a vostè semblava que li anava bé, que en lloc

d’eliminar les restriccions, es flexibilitzin, aquí podríem estar

d’acord quasi tots els partits, supòs, amb la qual cosa

l’acceptam.

I també acceptam el que acaba de llegir de la número 15, i

estic d’acord amb vostè que a Porreres és ampliar el que hi ha,

no és fer nou, eh, d’acord? Així de clar.

De manera que les que no han pogut ser, doncs paciència.

Jo em vull centrar, si pot ser, en aquest final, un poc amb el

Sr. Castells. El Sr. Castells, quan ha sortit aquí, semblava que
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m’havia de donar un arrambatge, m’ha donat un arrambatge i

després... i vostè està en contra de dues coses nostres! I de què

anam, Sr. Castells? Ha posat molt d’oli entre vostès i Podemos,

què és que havien de millorar un poc la relació i m’ha maçolat

a mi?

Jo tenc 55 anys, puc ser un poc burro en segons què, però

colló no! És a dir, perquè si vostè hagués estat a favor de dues

propostes nostres i catorze en contra, ho entenc el que deia,

però vostè no s’ha de contradir.

Sr. Castells, hi ha una cosa que és terrorífica, el sentit comú,

sí, el sentit comú i el meu sentit comú i el meu sentit comú, i les

meves filles tal vegada pensen com qualcú d’ells, jo ho sé com

pensa cada un, però no deixaré de pensar...

(Remor de veus i algunes rialles)

... no deixaré de pensar el que pens, i som dels pocs que ho

ha demostrat, que ha canviat de lloc, perquè pensava una cosa

per a la meva terra i la continuu pensant. Jo puc anar equivocat,

però el que jo pens ho pens, i si vostè m’ho demostra jo puc

reconèixer l’error, jo he demanat perdó moltes vegades. S’han

de pesar les persones per saber què són, s’han de pesar.

Sr. Castells, el seu partit, mai no havia tengut una discussió

com aquesta amb vostè,...

(Algunes rialles)

... Sr. Castells, no, no se'’en riguin els de Podemos, no se

ría, no se ría, no se ría, eh, no, no, no, no...

(Algunes rialles i remor de veus)

... no, no, perquè això és molt fort, reconeixem que hi ha un

fester de gent que lloga ilAlegalment i després aquí venim a fer

el beneit, a fer..., a parlar per parlar, per quedar bé, un postureo

i no sabem què hem dit a les eleccions, i critiquen que El Pi diu

que vol regular. No, no, sí, El Pi vol regular i vostès han votat

a favor del que deia El Pi, almenys tres vegades, i vostès duen

a Menorca: “facilitarem el lloguer turístic d’habitatges tot

establint la seva regulació adequada i també regularem l’oferta

hotelera del tot inclòs, en pro del teixit comercial i de l’oferta

complementària”. Punt, programa electoral, pàgina 32, punt

202: “Facilitarem el lloguer turístic d’habitatges, tot establint

la regulació adequada, també per a l’oferta hotelera, el tot

inclòs.”

És a dir, i què diem nosaltres aquí, què diem nosaltres aquí?

(Remor de veus)

No, no, i vostè per què ho vol regular, per què ho vol

regular vostè? Perquè sap que és ilAlegal. Idò tengui sentit

comú, que si té sentit comú no enganarà la gent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font.

Debat de les 16 propostes del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, RGE núm. 13419/16. Per defensar aquestes

propostes de resolució té la paraula el Sr. Nel Martí, per un

temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El

nostre grup també ha presentat, com El Pi, 16 propostes de

resolució, els agruparia en tres àmbits, un primer que fa

referència a l’Estat, al Govern de l’Estat.

Una d’aquestes fa referència, en concret la primera, a les

lleis Montoro, especialment fent referència no a si es vol

derogar, però sí a modificar per tal de recuperar l’autonomia

municipal. I sobretot i especialment per eliminar aquell aspecte

de la Llei de racionalització que ha suposat un greu problema

per a molts de municipis i que s’ha posat de manifest també

aquest estiu, crec que també s’hauria de posar en valor, i és el

límit de despesa; és a dir, molts ajuntaments tenien recursos,

tenien una economia més sanejada, tenien estalvis, tenien

recursos, però en canvi no els podien destinar per resoldre

necessitats molt clares i molt evidents, sobretot aquest estiu. A

una època en què la població incrementa d’una manera especial

és lògic que es necessiti una dotació de policia local superior i

no ho han pogut atendre, no han pogut atendre aquestes

necessitats, i la causa és bàsicament aquesta, la que es refereix

a la Llei de racionalització i el límit de despesa.

I és una cosa que ha posat de manifest no el nostre grup, el

Partit Popular també ho ha posat de manifest i ha aprovat

mocions en aquest mateix sentit, i nosaltres recollim també

aquest sentiment, jo crec que és generalitzat a molts de

municipis de Menorca i volem que avui, ens agradaria que avui

es convertís en un acord d’aquesta cambra.

També, referit a l’Estat, insistim en AENA, estam en contra

de la privatització, però sobretot insistim a recuperar un

consens que va existir fins a la passada legislatura i que la Sra.

Mabel Cabrer hi tenia molt a dir, hi va tenir molt a veure, i era

un model, una proposta que era de consens, jo crec que de

molta unanimitat, de reclamar per a aquesta comunitat

autònoma la cogestió. Nosaltres som partidaris de la gestió,

però vam acceptar i acceptàvem aquest model de cogestió,

basat en la descentralització en la gestió pública i en la gestió

participada, participada per la societat civil, participada per les

institucions, consells i ajuntaments. Doncs volem recuperar

aquest model, crec que és el moment també que els consensos

que tenim en finançament, en REB, etc., també es materialitzi

en la recuperació d’aquest consens. Per què?

Bé, perquè parlam moltes vegades de la gestió del territori,

parlam del turisme, parlam del model econòmic, bé, idò res

d’açò no té massa sentit si no podem participar en la gestió dels

aeroports. La porta d’entrada dels visitants, dels turistes, la

manera de donar-nos a conèixer, de prioritzar els destins, etc.,

necessita bàsicament d’açò i, a més, també, per recuperar una

reivindicació en la qual, insistim, creiem que l’impost turístic

la millor gestió seria aquella que es pogués fer o es pogués

pagar a través dels aeroports, cosa que avui no és possible per

mor d’aquesta dificultat, jo diria que d’incomprensió per part

de l’Estat central.
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Ports, El Pi ho deia, nosaltres també reivindicam que

Menorca pugui fer una gestió integral, conjunta, dels ports de

Menorca, açò vol dir que poguessin ser gestionats per una

mateixa entitat. En aquest moment l’únic port que no es

gestiona per la seva declaració d’interès general per Ports de

les Illes Balears és el de Maó i creiem que hem de continuar

fent feina per aconseguir que pugui ser gestionat de forma

integral i que, a més a més, també de forma integrada en la

ciutat i el projecte de ciutat de Maó.

Reivindicam jo crec que una feina bona, ha de ser aquesta

la legislatura per aconseguir la tarifa plana o la tarifa màxima,

diria jo, de 30 euros, universal, i que també ens permet fer una

gestió diferent d’aquestes dificultats de mobilitat.

Un segon nivell, un segon àmbit seria el de la comunitat

autònoma, del Govern de les Illes Balears, sense cap dubte no

hi pot faltar la nostra reivindicació de la residència de malalts,

era una línia vermella de la campanya electoral, era una línia

vermella per entrar a formar part d’aquest govern, és una

reivindicació avui i serà una realitat, esperem que molt prest.

Per cert, dir, que aquest model l’hem explicat moltes vegades,

ara que es parla tant de Son Dureta, que no estaria malament

tenir en compte que a Son Dureta, tal vegada, a un futur és

necessari també tenir en compte aquesta necessitat de

residència per a malalts i familiars. I ho dic perquè el model

que ara plantejam no és un model que s’acabi d’aquí a cinc

anys, sinó que és un model que ha de continuar i possiblement

determinades infraestructures s’hauran de replantejar. Can

Granada ha de ser una infraestructura que s’ha de mantenir

sempre? Val la pena fer una gestió diferent? Necessitam una

nova infraestructura? Per tant, crec que, efectivament, fa falta

previsió, prudència i també planificació.

Apostam, ho hem dit també, quant a la gestió sostenible

dels nostres recursos, apostam per l’aigua, no ho diré, crec que

és un tema de prou consens. Demanam la revisió del Pla

hidrològic i la redacció del pla de sequera. Apostam per les

energies renovables, la llei d’energies renovables serà la tercera

vegada que insistesc en la importància i necessitat d’aquesta

llei.

També volem expressar aquí, jo crec que de forma justa, el

suport que ha tengut el Govern i que ha de continuar tenint el

Govern amb la candidatura de Menorca Talaiòtica, és un

projecte no d’un grup en concret, jo crec que ha estat aquí

també objecte d’acords unànimes i per tant crec que avui és just

expressar aquest suport, la continuïtat del suport perquè

Menorca definitivament aconsegueixi aquest reconeixement i

aquesta candidatura, que suposa, en certa manera, una aposta

també pel model d’illa, model turístic que vol abanderar.

I un tercer nivell seria l’àmbit insular, que, lògicament, no

podem deixar de fer referència a les competències, a la

transferència, o millor dit, al traspàs de la promoció turística,

la promoció turística és ja una competència dels consells

insulars, segons l’Estatut, cal fer el traspàs. Aquest és sense cap

dubte un tema no fàcil, però també açò no vol dir que hi

haguem de renunciar, nosaltres el vam posar, vam demanar que

constés en els acords pel canvi, forma part també dels acords de

govern en el Consell de Menorca i és un tema que s’ha tractat

ja a les diferents conferències de presidents, per tal de caminar

cap a aquest traspàs.

Un segon element important, que també introduïm com a

proposta de resolució, fa referència a les infraestructures. La

presidenta, en el debat de política general va introduir el tema

del pla d’equipaments o d’infraestructures i nosaltres volem

insistir en dos criteris que per a nosaltres són claus a l’hora de

definir aquest pla: un, la participació dels consells insulars, i

dos, la territorialitat, territorialitat que no vol dir repartir per

igual o repartir de forma proporcional, vol dir repartir segons

les necessitats, però sempre garantint que cada illa pugui fer el

seu camí.

Nosaltres diem sempre que cada illa ha triat el model que

volia, és a dir, el model turístic és diferent a Mallorca, a

Menorca, a Eivissa o a Formentera; l’impacte ecològic,

l’impacte social del model turístic o model econòmic pel qual

s’ha triat és diferents; els indicadors de pobresa són diferents;

les dificultats d’habitatge són diferents. Menorca, per

comparar-la amb Eivissa, turísticament parlant és la meitat que

Eivissa. Menorca, amb el PTI, ja ha establert límits de gestió

del territori, etc.

Què vull dir amb açò? Vull dir que a l’hora de definir els

recursos de la comunitat autònoma, que són de tots, s’ha de fer

respectant, donant marge, donant capacitat que cada illa pugui

continuar el seu model i per tant decidir amb la seva

participació, dels consells insulars, la priorització, les

infraestructures que són necessàries.

En aquest cas, una referència només al Verge del Toro,

supòs que ja és recurrent, jo crec que està clar, és a dir, el

consens el 2014 es va rompre en aquest àmbit; els titulars ja

s’han mostrat, és clar, el Govern renuncia a donar un ús

sociosanitari al Verge del Toro. A més, la consellera d’aquell

moment aquí explicava clarament la sorpresa i que seguia

apostant, ho diu clarament, agafa desprevingut el consell

insular, seguia apostant per aquest model.

No passa res per canviar de model, jo ho respect, és a dir,

el Partit Popular podia haver fet una opció respecte del Verge

del Toro, avui no la fa, no la fa perquè les propostes de

resolució exclouen el Verge del Toro i ho centren en les places

sociosanitàries, cosa que respect, però jo crec que l’important

no és que el Partit Popular tengui una opció o una altra, sinó

que el Verge del Toro representava la lluita de Menorca per

aconseguir infraestructures sociosanitàries. Si és en aquell

edifici, si aquell edifici se’ns demostra, haurem de fer camí, el

que està clar és que no podem renunciar a un consens.

Teníem un pla d’usos que marcava unes necessitats des del

2009, ha canviat molt, s’ha d’actualitzar molt, és cert, però

tenim necessitats de places i d’equipaments. Per tant, crec que

en aquest sentit unitat i demanar la participació de Menorca

dins aquest pla d’infraestructures.

I vaig acabant. Nosaltres ens mantenim, som caparruts,

l’aforament era un compromís de tots els grups d’aquesta

cambra i nosaltres el volem posar en valor, volem posar en

valor aquell compromís que la primera proposta que tiraria

endavant el Partit Popular és la de modificar l’Estatut per
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eliminar una figura avui, no només innecessària sinó

anacrònica, que és la de l’aforament. Creiem que en aquest

sentit s’ha de fer feina.

Volem també mostrar el nostre suport, agraïment, doncs, a

una situació que es va donar aquest estiu de diversos incendis

a Menorca, especialment el de S’Arenal d’En Castell, Macaret,

Addaia, i mostrar el nostre agraïment, suport, a la tasca duita a

terme pels diferents equips d’Emergències, d’IBANAT, de

Protecció Civil, perquè crec que hem de reconèixer que, gràcies

a la seva tasca, doncs, la resolució i el final d’aquell incendi,

que hagués pogut ser dramàtic, doncs, va acabar, bé, en una

situació no feliç, lògicament, però molt controlada i molt

reduïda.

I finalment...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí, ha d’acabar, per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... -sí-,... defensam i seguirem defensant el pacte per l’educació

i, en aquest sentit, demanaríem també unitat. Ho hem dit altres

vegades, en el debat ja ho vaig expressar, el pacte ha de

continuar i hi ha d’haver diàleg, però creiem que també és el

moment de prendre la iniciativa en temes que ja formen part del

consens, i en aquest cas l’autonomia dels centres crec que és un

d’aquests àmbits que hi ha prou consens i que, a més, des del

món educatiu tenen molt clar que és clau per al futur de qualitat

dels nostres centres. En aquest sentit, també, demanam el

suport d’aquesta cambra. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Per fixació de posició pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Tadeo, per un temps

de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

A una altra intervenció el Sr. Martí havia sortit aquí i havia dit

que les propostes de resolució d’aquest debat no eren per

introduir temes nous sinó per fer, tal vegada, especificitat o

anar a remarcar temes concrets de l’acció de govern per

intentar impulsar. 

I clar, quan un mira les 16 propostes que presenten i veu,

quan vam fer nosaltres una reunió de grup repassant totes les

propostes que, si accepten unes determinades transaccions,

només en votarem dues en contra, em preocupa, em

preocupava, però després, llegides totes dic, no, realment és

que està clarament MÉS per Menorca donant suport a l’equip

de govern i el que fa al Govern de les Illes Balears i el que fa

són unes propostes, no sé si dir diluïdes, però sí insistint en allò

que ja havien dit. Per posar un exemple, no li faig tampoc una

crítica, dic quina és la situació, per posar un exemple, clar, la

residència de malalts l’any passat vostè va sortir dient que si no

anaven en els pressuposts, idò, votaria en contra dels

pressuposts. A dia d’avui encara no està, no està, la realitat és

aquesta, que encara no està i la tornam a dur aquí com a una

proposta d’acord.

Dit això, aniré proposta per proposta. A la primera, que fa

referència a la Llei de racionalització i sostenibilitat de les

administracions, estam d’acord que ha arribat el moment de

poder... que aquesta llei s’ha de modificar, per la qual cosa

nosaltres el que fem és proposar-li una transacció eliminant,

“instar el Govern de les Illes Balears a rebutjar...”, eliminant

açò, i aquí on diu, “derogar”, posar “modificar-la”. Si vostè

troba que açò ha de sortir d’aquí amb consens crec que és una

manera positiva que tots puguem anar d’acord en aquest sentit.

I no és una renúncia al que s’havia fet en el seu moment.

En aquell moment, com he sentit jo per qualque diputat

d’aquest parlament, de les esquerres, en aquell moment es va

fer una llei probablement perquè era necessària, perquè avui hi

ha ajuntaments que tenen recursos i no els poden gastar, però

jo que era en aquell moment a un ajuntament també hi havia

unes dificultats i uns dèficits monstruosos que feia falta prendre

determinades mesures.

A la segona proposta, que demana el traspàs al Consell

Insular de Menorca de la promoció turística, açò és una cosa

reiterada també històrica, des de fa uns quants de mandats, el

mandat anterior, sent jo president vam haver de votar en contra

de no rebre la transferència en promoció turística. Ahir, en el

Consell Insular de Menorca es va aprovar per unanimitat una

proposta de demanar també el traspàs que sigui efectiu dia 1 de

juliol, per la qual cosa votarem que sí.

A la 3, aniré un poc més ràpid, a la 3 quan diu també que

vol mantenir el consens que hi havia en el seu moment en la

cogestió aeroportuària i dels ports, la pot tenir, però

senzillament hauríem de llevar d’aquesta proposta número 3

“manifestar el seu rebuig a la privatització d’AENA”, la resta,

amb aquesta transacció, diguem, llevant aquesta línia, aquest

tros, quedaria acceptada.

La proposta número 4, crec que, bé, ja s’ha votat en altres

ocasions, la tarifa plana o tarifa màxima, com diu vostè aquí,

fins i tot des del Consell Insular de Menorca també es va

començar a fer feina en aquest sentit durant el mandat anterior,

per la qual cosa votarem que sí.

La residència de malalts, que és l’exemple que posava

abans, crec que tots hi estam d’acord, és una necessitat per

igualar en temes sanitaris les illes, mal anomenades menors, i

crec que és important.

El tema de la llei d’energies renovables crec que també és

fonamental poder-la tenir, crec que l’aposta ha de ser clara en

aquest sentit cap a les energies netes. Aquí li vull dir que és

important per a Menorca un tema que en aquests moments està

gairebé aturat, que és l’arribada de gas a Menorca, i crec que és

culpa, per dir-ho, entre cometes, culpa de la pròpia

administració, però en aquest cas governada per les esquerres,

tant en el Govern balear com en el Consell Insular de Menorca,
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i açò suposaria una reducció de costos d’un 30%, d’un 20 a un

230%, per part de les empreses, i la reducció d’emissions de CO

també d’un 20 a un 30%. 

La proposta número 7, que fa referència a expressar el

reconeixement i agraïment al personal d’emergències de

l’IBANAT i de protecció civil, faltaria més, és clar que sí, crec

que ja tots els grups ho van fer i moltes vegades també a nivell

personal, ja sigui a través de les xarxes socials, crec que és

fonamental amb aquest greu incendi que hi va haver, i aquí

també li proposam una transacció, per acabar un poc, quan diu

“augmentar el seus recursos humans”, jo crec que també

“materials i logístics”. Vull dir, de totes maneres, com pot

suposar, li votarem que sí, acceptin o no acceptin aquesta

transacció.

El punt número 8, que fa referència a les prospeccions

petrolieres, aquí crec que també el posicionament per part del

Partit Popular sempre ha estat el mateix, està en contra, va ser

precisament un president del segon pacte qui va manifestar que

no passava res si es feien, el Sr. Antich, si feien prospeccions

al voltant de les Illes Balears -açò és una realitat, ja pot bufar-,

però açò va ser una realitat. I a partir d’aquí també donarem

suport aquesta proposta.

A la proposta número 9, que fa referència a la Menorca

Talaiòtica, va ser el consell insular de la passada legislatura, el

Govern que hi havia a Menorca la passada legislatura, que va

reunir a Menorca el Consell de Patrimoni Nacional i allà van

aprovar, les disset comunitats autònomes d’Espanya, van

aprovar que la candidatura que es presentaria dins l’any que ve

seria la Menorca Talaiòtica, un projecte fet, per cert, amb un

govern del Partit Popular a Menorca que jo presidia. Vull dir-li

que aquí la transacció que li demanam és que no faci referència

només a l’actual Govern sinó també als diferents governs,

perquè crec que a partir d’aquí el que està clar és que tothom ha

donat suport a Menorca Talaiòtica per poder ser declarada per

part de la UNESCO Patrimoni de la Humanitat. 

Pel que fa referència a la proposta número 10, vostès mateix

ho ha dit, la dificultat de poder cobrar d’una altra manera de

com es fa ara l’ecotaxa, l’impost que vostès han posat al

principal motor de la nostra economia i, per tant, farem una

abstenció, per les dificultats que açò representa.

 A la proposta número 11, que demana desplegar els

diversos aspectes de la política educativa en consonància amb

el document que la plataforma Illes per un Pacte va lliurar al

Govern el març del 2016, li he de dir que aquí farem una

abstenció; crec que fins i tot no sé si hi va haver una reunió del

CIP i crec que ni tan sol dins la mateixa... diré esquerra, no sé

si catalogar a tothom o sindicats d’esquerra o no, però bé, em

refereix a unes entitats determinades, idò no estan totalment

d’acord amb aquest document, com tampoc no hi estam

nosaltres, però crec que fer una abstenció... i a més, li diré que

a nivell de Menorca, jo he estat a les reunions, han estat reunits

allà pel que fa a aquest document.

La proposta número 12, que demana revisar el Pla

hidrològic, li he de dir que la votarem en contra. Crec que, en

aquest sentit, es va fer en el passat una bona feina i crec que es

poden fer moltes coses, però crec que revisar coses de

l’anterior quan estan ben fetes, doncs, lògicament, no pertoca.

La proposta 13, que demana el traspàs de la gestió dels

recursos hídrics al Consell Insular de Menorca, aquí li farem

una abstenció. Hi ha consells que hi estan menys o més

d’acord, crec que aquí s’ha de valorar molt bé i mirar amb

quines circumstàncies i asseure’s en els consells insulars per tal

d’intentar arribar a un acord en aquest sentit. 

Lògicament, estam d’acord amb la 14, que demana una cosa

que va començar el Partit Popular, que és l’escola d’adults a

Maó, es va firmar precisament amb la consellera Núria Riera

aquest acord amb la batlessa de l’ajuntament, per tant totalment

d’acord.

I la darrera que demana, la 16, el tema dels aforaments,

també vull manifestar que hi estam d’acord i l’hi votarem a

favor.

I deix la 15, que era la penúltima, pel darrer, que és

l’Hospital Verge del Toro. Aquí potser que pensi que hi ha

hagut un canvi de sentit, però per a nosaltres l’important en

aquest sentit sempre ha estat que Menorca tengui les places

sociosanitaris adequades; li votarem a favor, malgrat que

nosaltres vàrem dir que no consideràvem que aquest edifici fos,

que tal vegada la consellera..., perdó, l’exconsellera abans no

s’ha expressat com jo li havia dit, ha estat un error meu que no

ho hagi dit com tocava, fos un... el que tocava és que Menorca

tengui les places sociosanitàries que necessita, aquí, la ubicació

no és l’important i, per cert, no ens ho ha de dir a nosaltres, ho

ha de dir a la presidenta del Govern, que la setmana passada, el

dimarts o dimecres passat, va dir que en aquell edifici no es

podia fer perquè es trobava en estat ruïnós. No sé si és aquí o

és allà, però si per a Son Dureta o per a Eivissa o per a

Mallorca es dediquen recursos, a Menorca també els volem.

I nosaltres vam fer aquest canvi de criteri, que no tenia

perquè ser a l’Hospital Verge del Toro, sí, però acte seguit

també vam dir, i crec que amb coherència, que si l’actual,

perquè creiem, amb la legitimitat que vostès tenen de les urnes

aquí on governen, que crèiem que si vostès volien tornar

defensar que es fes allà, si per a Menorca és bo que aquestes

places venguin, idò també els donarem suport, com fem en el

dia d’avui.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, Sr. Martínez, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats i

diputades, treballadors i treballadores de la Cambra, tenguin

molt bona tarda.

Quant a les propostes de MÉS per Menorca, el Grup

Parlamentari Podem Illes Balears votarem totes les propostes

a favor menys una, que després ja parlarem i argumentarem per
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què hi votarem en contra. També ho hem dividit en tres blocs,

com ha fet el portaveu del grup parlamentari, a nivell estatal, a

nivell balear i a nivell de Menorca.

Començarem per..., bé, en principi començarem per fer una

reflexió, ja que sí és vera que hi ha propostes que està molt bé

que es votin, que s’hi doni suport, de fet el Partit Popular

votarà a favor a moltes d’aquestes i, és clar, hi ha propostes per

a les quals cal un pressupost, cal una despesa del Govern, i n’hi

ha cinc de les que presenta el Grup Parlamentari MÉS per

Menorca que cal una inversió en infraestructures i s’haurà de

veure d’on surten aquests diners per fer-ho. Estam totalment

d’acord a fer-ho i veurem al pressupost com... d’on surten els

diners.

Farem... ens abstendrem en unes quantes propostes i bé...

donam suport a les obres de rehabilitació de l’edifici de

l’Escola d’Adults de Maó en la primera fase i que hi hagi un

pressupost per al 2017, és una reivindicació que fa molt temps

que es fa a Menorca i donam suport que aquesta obra es pugui

fer, aquesta obra de rehabilitació, i és molt necessària.

També hi ha una altra infraestructura de la qual s’ha parlat

molt en aquest parlament en aquest dia, és la rehabilitació del

Verge del Toro, de l’antic hospital, i que s’utilitzi per a ús

sociosanitari. Estam d’acord que sigui emprat, que es pugui

aprofitar aquesta instalAlació i que hi hagi pressupost suficient

per poder emprar-la com a ús sociosanitari i sembla que hi ha

un consens dins el Parlament en aquest sentit.

Quant a nivell balear també reivindiquem que hi hagi una

residència de malalts per als desplaçats de Menorca, d’Eivissa

i de Formentera a Mallorca. Trobem que és molt necessària, és

una reivindicació que fa molt temps que els menorquins i

menorquines demanen i trobem que és molt necessària i hi

estam a favor i votarem a favor d’aquesta proposta.

També ens aturarem un poc a la proposta de demanar un

projecte de llei d’energies renovables, des de Podem Illes

Balears trobem que és molt necessari també aquest projecte. I

vull indicar al Sr. Tadeo que la gasificació, el gas no és una

2energia renovable, encara que hi hagi una disminució de CO ...

-bé, com que ho ha dit dins aquest punt...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... ha aprofitat, ha dit el que..., d’acord-, en principi s’haurien

de regular les energies renovable, hi estam d’acord, i que no

passi com el que ha passat ara, que hi ha un projecte

d’ampliació a Son Salomó a Ciutadella on es vol ampliar fins

a deu vegades la seva superfície, hi ha un problema d’impacte

paisatgístic, d’impacte sobre els béns etnològics i esperem que

en aquesta llei d’energies renovables no passin aquests temes

que es puguin malbaratar béns mobles i immobles del nostre

patrimoni, i fins i tot la UNESCO ho ha qualificat com a no

viable a un informe ICOMOS.

Quant a nivell estatal, ens afegim totalment al rebuig de la

privatització d’AENA i demanar la cogestió dels aeroports i

ports com a interès general. I també, com no, i ho venim

reivindicant des del principi i està dins els acords pel canvi, fer

possible una tarifa màxima universal per als vols interilles de

30 euros que això durà beneficis per a les illes com Menorca,

Eivissa i Formentera, que hi hagi més trànsit aeri i hi hagi més

connexió i pugui haver-hi un desenvolupament econòmic molt

important.

I per terminar explicaré el punt que votarem en contra, és el

punt número 11, en relació amb Illes per un Pacte. Sí que som

partidaris, des de Podem, d’un pacte, però que no sigui

qualsevol pacte, i votarem que no a aquest punt. I és que no

estam d’acord amb les línies d’Illes per un pacte, que no

aparegui en aquest document la derogació de la LOMCE, la

laïcitat de l’educació i una aposta real per l’escola pública són

alguns dels motius. La nostra formació política defensa reduir

els concerts en educació no obligatòria, tant en infantil com en

batxillerat i FP. Si no som més ambiciosos en aquest àmbit no

resoldrem la desigualtat d’oportunitats a l’educació. 

El Partit Popular fa demagògia respecte del cost econòmic

entre l’escola concertada i la privada, som l’únic partit que

realment apostem per una escola pública i l’eliminació

progressiva de l’escola privada...

(Remor de veus)

...; som l’únic partit que realment... i Podem no ha signat el

document Illes per un Pacte, i quan entri al Parlament

debatrem, consensuarem i arribarem a acords. Volem un pacte

educatiu on hi siguin tots i totes inclosos i no uns quants.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula la paraula la Sra. Campomar, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Avui venim..., no els sorprendrà que

d’entrada diguem que donarem suport a totes les resolucions de

MÉS per Menorca. Supòs que no, no els ha vengut de sorpresa,

veig que ja ho veien. Però sí que volem fer incidència en el

perquè, i argumentar quins són aquests motius que realment ens

motiven a donar suport a totes aquestes propostes.

En primer lloc creim que la primera proposta, que parla dels

problemes que en aquests moments té la policia local i de la

causa, no?, d’aquesta llei Montoro i que proposa la seva

derogació, és evident que MÉS per Mallorca hi dóna suport. El

problema que ha provocat aquesta llei del Partit Popular a totes

les administracions públiques és molt greu; de fet avui en

aquest debat hi ha moltes propostes que precisament encaixen

dins aquestes retallades de personal i aquesta necessitat de

dotar de personal i de recursos humans molts dels serveis

públics que té aquesta comunitat autònoma, com són els espais

naturals, on MÉS per Mallorca i també Gent per Formentera hi

han fet incidència o hi fan incidència, i també en equipaments

culturals, que MÉS per Mallorca també defensa que s’han de

dotar dels recursos humans suficients, i per tant creim que

estam d’acord precisament amb aquesta proposta de MÉS per

Menorca en aquest sentit perquè veim el greu mal que ha fet
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aquesta reducció dels recursos. El partit de PROPOSTA PER

LES ILLES també precisament creim que va en aquest sentit a

la seva proposta 14, i per tant estam contents de veure que aquí

realment hi ha molts de grups que hi donen suport.

És vera que hi ha una proposta de Podemos que jo no

entenc, que és aquesta auditoria del sector públic amb criteris

d’eficiència, i trob que hauria de tenir criteris de suficiència,

perquè si realment defensam els serveis públics no podem

revisar els serveis públics instrumentals o les empreses

públiques sense criteris de suficiència, no només d’eficiència,

perquè és un concepte mercantilista propi del Partit Popular.

Per tant creim que en aquest sentit haurien de revisar un poquet

quina és aquesta proposta.

En segon lloc, el traspàs de promoció turística. Evidentment

nosaltres som i serem..., diguem que consideram que les illes

tenen el seu nivell d’autogovern que els dóna el nostre Estatut,

i defensam precisament que aquests traspassos es facin així

com toca i en el moment que toca. És el moment aquest de

demanar el traspàs de promoció turística als consells insulars

que encara queden pendents, i per tant el nostre grup

efectivament hi dóna suport. 

Aquesta tercera proposta, de rebuig a la privatització

d’AENA i el reclam de la cogestió aeroportuària, ja ho ha

defensat el Sr. Martí en el seu..., és un clam que s’ha reiterat

moltes vegades i que nosaltres de fet hi posarem peu fiter. No

podem deixar de reclamar aquesta cogestió aeroportuària

perquè precisament la connectivitat de les nostres illes és un

element essencial de la nostra supervivència i dels drets que

tenen els nostres residents i la nostra ciutadania. Per tant aquest

rebuig total a l’increment d’aquesta privatització començada

pel Partit Popular, i quasi he de dir que, bé, es conserva un

51%, però just just, perquè realment l’intent inicial era encara

anar molt més endavant. I MÉS per Mallorca també sí que el

que ha fet és una proposta en aquest sentit, que tampoc

aquestes propostes... aquesta privatització no dugui darrere un

retall encara més greu de precarietat laboral, com és el cas de

la privatització d’AENA en aquest cas.

Bé, la tarifa plana ja ho hem debatut moltes vegades, perquè

tots hi estam d’acord. 

La residència de malalts crec que realment és legítima

aquesta reivindicació de les illes, i per tant evidentment hi

donam suport.

Projecte de llei d’energies renovables. És necessari

plantejar aquesta qüestió, clar que sí que és necessari, perquè

realment la política que ha duit a terme fins ara el Partit

Popular a l’àmbit estatal ha estat de penalització total de les

energies renovables, sobretot de l’autoconsum i de l’eficiència.

Totes les mesures han anat a penalitzar els petits productors i

l’autoconsum domèstic. Per tant creim que a les nostres illes

també hem de plantejar aquest debat. Ara el mateix company

de Podemos ha dit que també hi havia un debat en el tema de...,

que no només és a Menorca, també és a Mallorca, a veure quin

impacte tenen les instalAlacions de les energies renovables, i per

tant creim que potser en aquesta llei d’energies renovables és

el moment de posar sobre la taula aquest debat de quins

beneficis i quin equilibri trobam entre la potenciació de

l’energia renovable amb l’impacte dins el nostre paisatge i en

el nostre territori.

Bé, jo crec que és una bona iniciativa, la iniciativa de

reconèixer la tasca que han fet moltes vegades els nostres

treballadors públics, en aquest cas la feina en contra dels

incendis..., per combatre els incendis forestals; crec que poques

vegades ho feim, tal vegada ho hauríem de fer més vegades i,

per tant, evidentment estam d’acord que això és necessari. Però

és vera que té un incís que és el d’incrementar la dotació

d’aquest personal; això sí que creim que és important fer

menció de la importància que té aquesta proposta en aquest

sentit.

Bé, el no a les prospeccions petrolieres, a les campanyes

sísmiques a la mar Mediterrània; ho hem debatut moltes

vegades, tots hi hem donat suport, però realment les amenaces

segueixen aquí, les amenaces de permisos i de licitacions per

part del ministeri segueixen en marxa. Jo crec que aquí també

m’agradaria agrair la feina de la Conselleria de Medi Ambient,

del conseller, diguem, en el sentit d’aquest diguem fre a

aquestes licitacions, a aquests grans projectes a través del

ministeri, i també aquest intent de trobar la colAlaboració de les

altres comunitats autònomes que ens envolten precisament per

dir un no afegit a la societat civil, que diu no a les

prospeccions. Crec que és una feina important i que hem

d’agrair la feina que fa, i la tasca, de la conselleria.

Bé, allò de cultura talaiòtica és evident que MÉS per

Mallorca sempre dóna suport a totes les iniciatives que són de

protecció del nostre patrimoni, com no pot ser d’altra manera.

En el tema d’una altra forma de cobrament de l’impost

turístic, en totes les iniciatives que vagin encaminades a

facilitar el cobrament i millorar la seva eficiència evidentment

també hi estam d’acord.

En el tema del suport al desplegament de la política

educativa en consonància amb el Pacte per l’educació és

evident que hi estam d’acord. Hi ha un gran consens. Nosaltres

creim que el que ha dit el company de Podemos, que ha dit

precisament que en aquesta resolució votaria en contra, creim

que és negatiu, perquè en certes coses aquí en aquesta tribuna

han demanat molt de consens en moltes coses, i precisament en

aquesta àrea, on s’ha mostrat un gran consens (...) devora

aquest pacte, ara s’hi mostren en desacord. Crec que el rebuig

a la LOMCE no és cap excusa; ens hi hem manifestat tots,

molts dels que ens hem adherit a aquest pacte, i per tant no és

cap excusa per rebutjar aquest pacte per l’educació. Creim que

això és una excusa, que deim en mallorquí excuses de mal

pagador. I la feina que es fa enfront i, diguem, a favor de

l’escola pública també creim que tots ens hi veim implicats i de

cada dia tots, MÉS per Mallorca també, sempre l’hem

defensada i hi hem fet feina, i tampoc no és una excusa per

negar el que és aquesta...

Bé, Pla hidrològic. Evidentment necessitam revisar aquest

pla hidrològic que va fer el Partit Popular, on també va donar

màniga ampla a fer tots els pous i que les nostres aigües

subterrànies es veiessin salinitzades. Creim que hi ha molts de

punts que s’han de revisar. Evidentment donam suport a tot

això.
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I per acabar, el traspàs de la gestió de recursos hídrics, la

transferència de l’escola, les places (...)..., evidentment. Ara bé,

també cal fer incidència en la darrera proposta, la número 16,

d’iniciar els tràmits per a reforma puntual d’aquest Estatut:

eliminar l’aforament dels diputats del Parlament balear. És una

proposta necessària per donar exemple a la nostra ciutadania.

Ahir, avui, demà hem d’apostar per la corrupció zero, cada dia;

creim que la ciutadania ens ho demana a tots els que som aquí

en aquesta cambra, i evidentment MÉS per Mallorca no es farà

enrere en aquesta aposta i en aquesta reclamació i en aquesta

demanda. Esperam també que tots els diputats i les diputades

que teòricament ens representen a Madrid també facin aquesta

aposta precisament per eliminar els aforaments, perquè donin

suport a allò que aprovi aquesta cambra i, per tant, no vegem

més espectacles com el de la Sra. Rita Barberà a nivell estatal.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn per fixar posicions 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, seré molt

breu. Estam d’acord amb les línies generals que presenten a les

seves propostes de resolució; al cap i a la fi presenten

iniciatives per millorar situacions concretes per als menorquins

i les menorquines que El Pi comparteix totalment, com per

exemple la recuperació de l’antic hospital Verge del Toro,

augmentar personal d’emergències sobretot en temporada

d’estiu, o la tarifa màxima de 30 euros per als vols entre illes,

que ens afecta a tots. No faré una revisió de tots els punts

perquè, com ja li he dit, i vostè els ha explicat molt bé, Sr.

Martí, no crec que importi.

He de dir que ens ha cridat l’atenció la proposta 14, on es

reclama la transferència pendent per la rehabilitació de l’Escola

d’Adults de Maó. Vull recordar que abans de l’estiu des d’El

Pi defensàrem una proposició no de llei en què es demanava

una millora dels CEPA, que va ser aprovada, i crec que és

important detectar les mancances d’aquests centres per fer-hi

feina de valent, i aquesta iniciativa ajuda que sigui així. 

Només hi ha un punt en què ens abstendrem. Des d’El Pi

pensam que la gestió dels recursos hídrics correspon al Govern

balear i no als consells insulars; així ho marca l’Estatut

d’Autonomia, i sabem que segons l’article 71 de l’Estatut es

poden assumir com a funció executiva, però pensam que encara

queden moltes competències pròpies dels consells que no s’han

transferit i han de ser prioritàries. A més també sabem que tota

la distribució d’aigua en alta -i hem de ser realistes-, a part de

costosa per inversió ho és manteniment, i necessita del Govern

autonòmic i fins i tot del Govern estatal, i per tant trobam que

no és adient ara mateix, i en aquest cas a la proposta número 13

ens abstendrem.

Res més a dir. Gràcies i votarem (...).

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn per fixar posicions del Grup Mixt, Ciudadanos. Té la

paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

A pesar d’aquests deu minuts seré molt més breu del que el

temps em permet, no passin pena.

Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats i diputades,

nosaltres votarem a favor de vuit propostes de resolució -la 4,

la 5, la 6, la 7, la 8, la 14, la 15 i la 16- del Grup MÉS per

Menorca. 

Votarem en contra de la 1, ens hem manifestat sempre en

contra d’iniciatives que representin rebutjar, derogar, com

figura en aquest primer punt, en aquesta primera proposta.

Votarem també en contra de la número 10..., entre altres coses

perquè aquesta és una qüestió també ja d’alguna manera

debatuda i discutida; crec que insistir en això no té gaire sentit

en aquest moment. La número 11 també la votarem en contra,

entre altres coses perquè no ens sentim representats per aquest

document i per aquesta proposta d’Illes per un pacte, però

també perquè efectivament aquesta suposada unitat cada

vegada -i basta escoltar el que acaben de dir des del Grup

Parlamentari Podem- és més suposada i menys unitat. I votarem

també en contra de la número 13, un poc pel que acaba de dir

la diputada Sureda fa un moment, i perquè creim que

efectivament aquest és un tema delicat en què la gestió és

millor que estigui en mans del Govern, també, ja que ens

podríem trobar amb un traspàs mal dotat i que després fes falta

evidentment ajustar tot això; per tant de moment creiem que és

millor que les coses segueixin com estan.

Ens abstendrem a dues proposicions, bàsicament perquè són

d’aquestes de constatar l’esforç del Govern..., en concret la

número 9, no perquè hi tinguem res en contra, eh?, però

simplement perquè hi tinguem res en contra, diguem, amb el

suport a la declaració esmentada, sinó per aquesta formulació,

que alguns en diuen a vegades d’autobombo, i és un poc el que

pareix quan ho llegim. I a la número 12 també en aquest sentit

pel mateix motiu ens abstendrem. 

I proposam dues transaccions. A la proposta número 2 hi

afegiríem al final..., hi estam d’acord, però afegiríem al final

“sempre que això no comporti una duplicitat de càrrecs i de

funcions”, és a dir, exactament tal com està, coma, amb aquesta

coda. I, la número 3, nosaltres creim que la privatització

d’AENA va ser efectivament una cosa molt mal feta, però del

que no estem en contra, diguem, és de la privatització per se,

sinó de la manera com es va fer i com això va després afectar...,

i del paper que va tenir també el Govern de l’Estat en tot això,

però, clar, són coses diferents, i nosaltres estaríem d’acord a

votar aquesta tercera proposta sempre que s’eliminàs del text

“manifesta el seu rebuig a la privatització d’AENA”.

I res més. Moltes gràcies i fins d’aquí a una estona.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria José Camps, del Grup

Parlamentari Socialista.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, després

d’analitzar les propostes de resolució que ens presenta MÉS per

Menorca i haver escoltat ara la seva justificació i oportunitat,

vagi per endavant que el Grup Parlamentari Socialista donarà

suport a les setze propostes de resolució que aquest grup ha

presentat. Entenem que totes elles són adients i tenen com a

finalitat última l’interès de la ciutadania, essent que una part

d’elles també les presenta el Grup Parlamentari Socialista, i hi

coincideixen encara que no literalment, amb el text exacte en

què vénen redactades.

La primera d’elles és incontestable, i és absolutament

inacceptable que la Llei de racionalització i sostenibilitat de

l’administració local impedeixi als ajuntaments, malgrat tenir

recursos, no poder-los invertir, i dins aquest context veti també

l’estabilitat i la consolidació de les plantilles de policies locals,

que s’ha posat de manifest sobretot aquest darrer estiu.

Total suport, igualment, a la proposta de l’eliminació de

l’aforament dels diputats d’aquest parlament, que ja se n’ha

parlat suficient i òbviament és un compromís i hi estam

absolutament d’acord.

Les propostes 2 i 13 tenen a veure amb transferències de

competències, de promoció turística, per una banda, i de la

funció executiva de la gestió dels recursos hídrics,

respectivament, del Govern als consells insulars. Dins l’àmbit

de descentralització i donant compliment al que mana el nostre

Estatut d’Autonomia és necessari que el Govern, per una part,

continuï treballant per la culminació del procés de transferència

de les competències en matèria turística, contemplades a

l’article 30.1 de l’Estatut d’Autonomia, als consells insulars,

amb suficient dotació econòmica i de personal per

desenvolupar correctament les tasques encomanades de

promoció, inspecció i ordenació turístiques; i, per altra banda,

el Govern ha d’iniciar també el procés de transferència de les

competències en matèria de gestió, execució de gestió, dels

recursos hídrics als consells insulars fent un procés que permeti

coordinar, però, polítiques insulars i municipals vinculades a

tot el cicle d’aigua. 

Parlant d’aigua, així mateix donarem suport a la proposta de

resolució número 12 per tal que el Govern redacti aquest pla de

sequera en paralAlel a la revisió del Pla hidrològic, essent

l’aigua o la seva falta una qüestió que ocupa i preocupa el

Govern de les Illes Balears.

Pel que fa a la cogestió dels aeroports i ports d’interès

general de la comunitat autònoma, reclamada en una de les

propostes de resolució, òbviament també hi estam d’acord, i

així mateix ho va manifestar també la presidenta Armengol

durant el debat de política general ara fa just una setmana. 

En relació amb la implantació de la tarifa màxima universal

de 30 euros per a vols entre illes, òbviament també hi estam

d’acord, i necessàriament he de fer referència aquí a les

constant reivindicacions que en aquest sentit fa el Grup

Parlamentari Socialista, i més concretament el nostre diputat

Borràs, que hi treballa de manera incansable. El meu grup

presenta també una proposta de resolució per la qual no només

es demana aquesta tarifa plana de 30 euros en els vols entre

illes, sinó el treball conjunt del Govern de les Illes Balears,

juntament amb el Govern d’Espanya, des del consens amb els

consells insulars, en la resolució de les mancances, tant en

rutes, freqüències, horaris i preus de la connectivitat aèria i

marítima de les Illes Balears, amb atenció especial a les rutes

entre illes i les connexions d’hivern amb les principals

destinacions de la península, sempre segons allò acordat de

manera reiterada per aquest parlament, d’acord amb les

respectives competències i a partir de la suficient dotació

pressupostària per part del Ministeri de Foment per tal de fer

front a la integritat del sistema de descompte de resident a totes

les rutes aèries i marítimes, inclosa la part assumida pel Govern

de les Illes Balears, així com el sistema de declaracions

d’obligacions de servei públic que a cada cas es determini. Per

tant, hi donarem suport, i aprofitam també per encoratjar -ara

mateix no hi és- el conseller Pons per aconseguir i continuï amb

la tasca que ha encetat.

La progressiva transició cap a les energies renovables és

també imprescindible, essent que el Govern treballa ja en

aquest projecte de llei d’energies renovables per tal d’afavorir

la seva utilització i aconseguir un major estalvi energètic i un

model més sostenible. Estam, per tant, d’acord amb establir que

el Govern presenti aquest projecte en el termini màxim de juny

del 2017, que és el que fixa aquesta proposta de resolució.

Res a dir tampoc quant al suport que aquest Parlament dóna

al Govern de les Illes Balears per impedir les prospeccions

petrolieres i les campanyes sísmiques a la mar Mediterrània.

Coincidim a constatar l’esforç del Govern en el suport de la

declaració de Cultura Talaiòtica de Menorca, com a patrimoni

de la UNESCO, impulsat pel Consell Insular de Menorca,

presentant el Grup Parlamentari Socialista també una proposta

similar a aquesta.

Fa poques setmanes, aquest estiu, i també ens sumam a

aquest agraïment a l’illa de Menorca, a la seva zona nord,

concretament a Serral d’En Castell, Macaret i Addaia, es va

patir un desolador incendi que va ser controlat i extingit gràcies

a la feina feta pel personal d’Emergències, IBANAT i

Protecció Civil, sumant-nos al seu reconeixement i agraïment.

I per tant sumant-nos també a aquesta demanda d’augmentar els

recursos.

De l’impost turístic també se n’ha parlat molt, se’n va parlar

molt en el debat de la setmana passada, donant suport el Grup

Parlamentari Socialista a la proposta de MÉS per Menorca

d’estudiar aquesta viabilitat del seu cobrament que es pugui fer

en el moment de contractació del paquet turístic o be quan es

compren els bitllets d’avió o vaixell, per facilitar el cobrament

i normalitzar la seva existència.

Quant a política educativa ni la presidenta Armengol ni el

conseller March no es cansen de repetir que quant a política
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educativa és una qüestió de tots i que, per tant, la veu de tota la

comunitat educativa és imprescindible, així com un pacte en

política en aquest sentit, havent-se canviat radicalment les

formes de fer política en aquest àmbit de l’anterior Govern a

l’actual.

La Plataforma Illes per un Pacte ha aglutinat moltes, no

totes, però moltes veus i ha treballat de valent per tal de fer que

aquest pacte sigui i existeix aquesta comissió específica dins el

Consell Escolar que treballa aquesta qüestió. La mateixa

plataforma anima a fer aportacions per enriquir i millorar el

document elaborat, per tant sí es pot emprar de base, no vol dir

que aquest document hagi de ser el definitiu.

Garantir el pressupost del 2017, continuar amb la inversió

necessària per a la rehabilitació de l’edifici de l’Escola

d’Adults a Maó, per suposat també hi estam d’acord i duem una

proposta molt similar.

I per últim, i en relació amb les propostes de resolució que

tenen a veure amb salut, la presidenta Armengol va anunciar la

setmana passada que, si tot va com és d’esperar, que esperem

que sí, a finals d’any els pacients desplaçats a les illes a

l’hospital de referència a Mallorca podran fer ús ja d’aquesta

residència a Son Espases, havent de reconèixer necessàriament

també que el Govern fins ara no ha estat de mans plegades, sinó

que ha fet feina durant aquest any i pocs mesos per millorar les

condicions d’aquests desplaçaments i minimitzar els seus

inconvenients, com ara és l’eliminació del copagament, que sí

existia a Can Granada, que no hi és; l’increment de places de

Can Granada, que eren menys, i l’actualització de les dietes.

Vull dir, hem fet una primera passa, ara esperem que d’aquí a

final d’any es pugui fer aquesta segona.

I per acabar, em referiré al Verge del Toro, no podia obviar

aquesta qüestió i més quan se’m dóna veu en aquesta tribuna,

qüestió que ha estat objecte dels mitjans de comunicació

aquesta darrera setmana, especialment a Menorca. Vull deixar

clar que la presidenta Armengol va dir que no abandonaria en

cap moment les necessitats sociosanitàries a Menorca, malgrat

el seu anunci inicial va parlar de Son Dureta, va parlar de Can

Misses i no va parlar del Verge del Toro, i que aquestes

necessitats sociosanitàries i places sociosanitàries, Sr. Tadeo,

han de ser, òbviament, públiques, i açò ho compartim, hem de

cobrir aquestes necessitats.

Però, és clar, se’ns ha intentat entrar en el joc d’aquest fals

greuge comparatiu i m’agradaria fer un breu repàs, perquè, bé,

em queden dos minuts, de quina és la situació. La realitat

objectiva és que l’edifici es troba en una situació de desús de

fa molts anys ja i, per tant, en primer lloc s’ha de saber quina

és aquesta situació tècnica objectiva de què disposam ara

mateix, sense perjudici que no es deixin de banda aquestes

necessitats sociosanitàries. Però el Govern ara mateix sí que ja

ha aturat aquesta reversió que va començar cap a la Tresoreria

General de la Seguretat Social, que va començar l’anterior

Govern, i també es pot constatar ara mateix els quatre anys

d’enganys del Partit Popular en aquest sentit.

El 2010 hi havia un pla d’usos, el 2011, quan hi va haver un

canvi de govern, el PP ho duia en el seu programa electoral,

que comptava amb la rehabilitació del Verge del Toro, i així ho

van defensar la Sra. Herráiz, com a consellera de Serveis

Socials en el Consell de Menorca, el Sr. Tadeo, que llavors era

el president, i la Sra. Àgueda Reynés, que era batlessa de

l’Ajuntament de Maó, i la sorpresa, fins i tot va sorprendre la

Sra. Herráiz, i així va sortir a la premsa, però bé, ja ho han

mostrat els meus companys, jo també ho puc mostrar, duc la

mateixa portada, no? “La noticia coge desprevenido al Consell

que carece de una ubicación alternativa para cubrir el servicio

al que estaba destinado aquest Verge del Toro al qual es

renuncia”.

Com dic, el novembre del 2014 el conseller Sansaloni

renuncia a açò. I ara també ens sorprèn que també la Sra. Riera

pugi aquí a defensar que continuam reivindicant, com sempre

hem fet, aquest Verge del Toro, quan ella llavors era consellera

i el Consell de Govern, en el seu moment, a proposta del

conseller Sansaloni, va aprovar aquesta reversió.

A més, el conseller Sansaloni, a una resposta oral en aquest

Parlament, al llavors diputat Sr. Marc Pons, va dir “Prenc la

decisió de cedir el Verge del Toro a la Tresoreria, que n’és el

vertader propietari, perquè li pugui donar un altre ús, perquè ja

no serà necessari per a la societat menorquina, ni ara, ni cap al

futur, entenent que Menorca té les seves necessitats

sociosanitàries cobertes i no és necessari.”

I ja per acabar, Sra. Presidenta, fer referència als mitjans de

comunicació d’ahir mateix, dilluns, 26 de setembre del 2016,

el Diari Menorca, que la Sra. Herráiz, com he dit, llavors, a

l’anterior legislatura, consellera del Consell Insular de

Menorca, va dir que “Ya estaba ruinoso en 2011 y en 2015

també hi continua estant”. És a dir, qui diu que estava ruïnós

era el PP llavors. I diu “Apuesta más por tirar abajo el

mamotreto del Verge del Toro y modernizar el discurso para

pensar en nuevas fórmulas”. Açò ho deia ahir la Sra. Herráiz.

I avui la Sra. Riera puja aquí diu que el PP a Menorca mai no

ha renunciat a aquest Verge del Toro.

I una cosa que encara ens sorprèn més, i vaig acabant de

ver, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

... -sí, sí-, la Sra. Herráiz comenta que “Se puso en contacto

con una gran empresa, Ferrovial, por si estaría interesada en

asumir la rehabilitación”, fins i tot parla que hi havia un

projecte. Ens demanam si es va fer sense cap tipus de concurs

i obviant qualsevol regla administrativa.

Res més, moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Nel Martí, del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per facilitar la feina als

serveis jurídics, primer diré les propostes... les modificacions,

les esmenes que incorporam, la presentada pel Partit Popular,

al punt 1, acceptam la modificació i per tant la proposta de

resolució número 1 acabaria dient “i insta el Govern espanyol

a modificar-la”. És a dir, en lloc de derogar la Llei de

racionalització i sostenibilitat, instaríem el Govern espanyol a

modificar-la, crec que és prou urgent i prou important perquè

hi hagi unanimitat en aquest sentit, tot i que nosaltres puguem

tenir una altra postura.

També acceptarem la proposta feta pel Partit Popular,

referida a la proposta de resolució número 7, que és la que es

refereix als incendis d’Es Castell, de Macaret i Addaia, de

S’Arenal -perdó- d’en Castell, i donant l’agraïment o el

reconeixement al personal d’Emergències i IBANAT, acabaria

dient “i insta el Govern de les Illes Balears a augmentar els seus

recursos humans, materials i logístics.”

No acceptaríem, en canvi, la proposta de resolució número

3, respecte de la privatització d’AENA. Per a nosaltres sí que

és clau en aquest model de cogestió la gestió pública, avui

encara ho és amb un 51%, nosaltres no podem donar cap suport

a aquest procés privatitzador. I per tant també respondria a la

proposta de modificació que feia Ciutadans, en el sentit que

posava l’accent en la forma com s’ha fet, no en la privatització

per se, nosaltres és en el fons de la privatització, en el concepte

com a tal, i per tant tampoc no l’acceptaríem.

Tampoc no acceptaríem la proposta de resolució, la

modificació, perdó, de la proposta de resolució del Partit

Popular al punt 9, nosaltres consideram que quan diu “constata

l’esforç del Govern” es refereix al Govern, a l’anterior i a

aquest, és evident que el Govern anterior va posar en marxa i

va fer feina i va mostrar el seu compromís amb la candidatura

de Menorca Talaiòtica, consideram que aquesta redacció és

més adient.

I finalment, tampoc no donaríem..., no incorporaríem la

modificació de Ciutadans que afectava les propostes de

resolució número 2, referida a la promoció turística, a la qual

es proposa que sigui “sense que comporti duplicitat de càrrecs

i funcions”, deia exactament, no perquè no hi estiguem d’acord,

hi estam totalment d’acord, però trobam curiós que totes les

propostes de resolució que es referien a les transferències de

competències, per exemple, de l’Estat, no s’hagi dit açò. És

evident, i nosaltres som els primers que sempre hem dit que una

transferència o un traspàs no ha de suposar incrementar, doblar

costs, sinó que ha de suposar redistribuir costs, per tant hi

estam d’acord, però creiem que la redacció més correcta és la

que hem proposat.

Continuaríem, ja no amb propostes amb modificacions,

però sí que voldria comentar molt breument. Per a nosaltres sí

que és molt important la residència per a malalts, és cert, de fet,

està en els acords pel canvi, de fet està en el pressupost, jo no

sé el diari quin dia el devien llegir, dia 31 del 10 el Govern,

està en castellà, “El Govern destina 1 millón para empezar la

residencia de Palma que aloje a enfermos”. Segurament ni hi

constarà açò, estam convençuts que no, perquè les coses han

canviat. El model per a nosaltres, ho torn repetir, és molt clar:

Can Granada s’ha millorat el contracte, es garanteix gratuïtat,

no s’han d’anticipar recursos, conveni amb entitats de malalts,

nova infraestructura, a Son Espases en aquest moment, i

analitzar en aquest temps, dos, tres anys, si es necessita encara

una nova infraestructura, i per açò nosaltres dèiem Son Dureta,

Son Dureta podria ser aquest espai on tal vegada s’ha de

deslocalitzar, modificar el model, deixar Can Granada i anar a

un nou model.

Però la residència per a malalts està garantida i la nostra

preocupació ja no és de pressuposts ni acords pel canvi, és que

ja s’obri, és que la puguem posar en marxa ja, i per açò cada

dues setmanes la Sra. Patrícia ens té insistint en el tema. Però

ja no ho dubtam, però, en tot cas, estam... bé, som cansats amb

aquest objectiu.

Després també voldria mostrar la meva, per una banda,

valoració positiva que el Partit Popular a la proposta de

resolució número 11, respecte del pacte educatiu, de la

plataforma Illes per un Pacte, dons faci una abstenció, per a mi

és positiu. I em dol, en canvi, que Podem o Ciutadans, que amb

la bandera de la nova política, quan l’element més substancial

de Pactes per unes Illes no és el contingut, sinó la voluntat

d’acord, no, perquè aquest document no és d’arribada, és

d’inici. I l’esforç ingent, ingent que hi ha darrera aquest

document i darrera el document Menorca Edu21, perquè hem

de dir que Illes per un Pacte xucla del treball, també ingent, fet

a Menorca, Menorca Edu21. Ara, que açò és el punt

d’arribada? No, jo crec que ningú no ho ha dit, és el punt de

partida. I si en el punt de partida el que mostram són

discrepàncies, doncs no em vull imaginar el final quin serà.

Respecte de Verge del Toro només un matís, jo he dit i ho

tornaré dir, jo respect els canvis d’opinió, si són justificats, si

són explicats, si es prenen amb el consens i no de forma

unilateral, per a mi el problema de deixar el Verge del Toro és

aquest, és no haver deixat, és a dir, d’haver abandonat aquest

projecte sense haver garantit que a nivell d’infraestructura, a

nivell de places açò estaria resolt. I nosaltres el que demanam

aquí és igual, Verge del Toro no, nosaltres sí, apostam per

Verge del Toro, però el que volem és que a nivell de repartir

recursos aquests garanteixin açò, i açò és l’important.

I ja està, res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat de les 16 propostes del Grup Parlamentari Mixt, RGE

núm. 13434/16 i RGE núm. 13428/16, complementat

mitjançant l’escrit RGE núm. 13453/16.

Defensa de les 11 propostes del Grup Parlamentari Mixt,

Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, té la paraula el Sr.

Xavier Pericay.

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat

d'instaurar la figura del Defensor de l'Usuari del Sistema de

Salut, una figura el perfil de la qual ha de ser independent i les

funcions de la qual han de desenvolupar-se amb plena
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autonomia. Per això, el Parlament insta el Govern balear a

nomenar, conformement a la Llei 5/2003 de 4 d'abril, de salut

de Balears, i en un termini màxim d'un mes, la figura del

Defensor de l'Usuari del Sistema de Salut de Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears és conscient de la greu

situació per la qual travessa el nostre territori a causa de la

falta de les inversions necessàries en infraestructures

hidràuliques i ús de les aigües regenerades. Tot això ha

conduït a la contaminació d'aigües costaneres i de transició,

torrents i aqüífers, a més de contribuir a la seva

sobreexplotació. Per això, el Parlament insta el Govern balear

a destinar íntegrament, en el que resta de legislatura, la

recaptació del cànon de sanejament de l'aigua al finançament

de les actuacions en política hidràulica necessàries per

revertir aquesta situació, donant així compliment al text refós

de la Llei 9/1991,de 27 de novembre, reguladora del cànon de

sanejament d'aigües.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a

engegar el curs que ve la mesura de la gratuïtat dels llibres de

text als centres públics mitjançant un programa de reutilització

i corresponsabilitat de l'usuari al qual de manera voluntària

es puguin acollir totes les famílies que així ho desitgin.

4. El Parlament de les Illes Balears és conscient de la

necessitat d'impulsar la Formació Professional per la seva

importància estratègica per al canvi del nostre model laboral

i econòmic, de manera que sigui percebuda com un itinerari

formatiu de primera opció pels nostres estudiants, al mateix

temps que constata la falta de nous títols i places oferts per

l'Administració educativa. Per això, insta el Govern balear a:

a) potenciar els Centres Integrats de Formació Professional ja

existents; b) planejar un nou Centre Integrat de Formació

Professional Nàuticopesquera a la illa d'Eivissa, dotat amb

tots els nivells i títols de la família professional, i c) promoure

una Formació Professional de qualitat amb implicació de les

empreses en el procés formatiu, oferint en totes les illes nous

títols concordes amb els requeriments del mercat laboral i un

nombre de places ajustades a les necessitats de la demanda.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a

coordinar-se amb la resta d'Institucions administratives que

treballen en prestació de serveis socials amb la finalitat de: a)

elaborar un document on es concretin i aclareixin les

competències de cadascuna d'elles, i b) planificar la

implantació d'un historial de l'usuari de Serveis Socials per a

cada ciutadà que solAlicita una ajuda -la informació de

l'historial seria compartida de manera confidencial i

restringida per aquelles administracions en les quals el

ciutadà és demandant d'una ajuda social.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a

complir amb els compromisos adquirits amb el Ministeri

d'Hisenda i Administracions Públiques, la qual cosa comporta

l'aplicació d'un pla de reestructuració del sector públic

instrumental per fer-ho realment eficient i que comporti la seva

reducció, l'eliminació de duplicitats i càrrecs innecessaris, la

determinació dels requisits inherents als llocs de treball, i el

respecte als principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat

per accedir-hi.

7. El Parlament de les Illes Balears constata que, d'una banda,

l'equip de cirurgia hepatobiliopancreàtica de l'HUSE compta

amb cirurgians experts acreditats per realitzar extraccions

hepàtiques, extraccions que realitzen avui dia amb gran èxit;

que, per un altre, des de fa anys els professionals del Servei de

Cirurgia General i Digestiva de Son Espases s'han format per

poder realitzar trasplantaments hepàtics i posseeixen

especialistes altament qualificats; i que, finalment, segons tots

els estudis estadístics, Balears té una població més que

suficient perquè aquesta tècnica sigui rendible i suposi menys

costos per l'ib-salut que l'opció d'enviar als pacients a altres

comunitats durant sis mesos amb el gran trastorn econòmic i

psicològic personal i familiar que representa. Per tot això, el

Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a

instaurar el Servei de Trasplantament Hepàtic a l'Hospital

Universitari de Son Espases.

8. El Parlament de les Illes Balears constata la importància en

la seguretat a les carreteres, per la qual cosa insta el Govern

Balear a: 1) incrementar la Inspecció del Transport per

Carreteres perquè vetlli pel compliment de la normativa, i

especialment de les targetes del tacògraf digital que mesuren

els temps de conducció i descans dels conductors, i 2) en

coordinació amb els consells insulars, realitzar les inversions

necessàries en seguretat, manteniment i neteja de les

carreteres de les illes posant especial esment en les rutes

cicloturístiques i en l'eliminació dels anomenats “punts

negres”.

9. El Parlament de les Illes Balears constata l'increment de les

situacions d'inseguretat que s'han donat aquest estiu a causa

de l'augment de la població i a l'escassetat d'efectius amb els

quals han comptat les Illes. A més, el Parlament és coneixedor

de la sentència del Tribunal Superior de Justícia en la qual

s'estableix que la figura interina de policia local no té cabuda

en el nostre ordenament, ja que aquests agents manquen

d'autoritat en no ser funcionaris de carrera. Per tot això, el

Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a obrir

una taula de negociació amb els agents socials amb la finalitat

de buscar la forma de regularitzar la situació dels policies

locals interins dotant els municipis dels agents necessaris, i, al

mateix temps, l'insta a reclamar a la Delegació del Govern la

dotació dels Cossos de Seguretat de l'Estat necessaris per

mantenir una seguretat ciutadana adequada a les peculiaritats

de les Illes.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a

complir amb el que disposa l'article 35 de l'Estatut

d'Autonomia, i en particular amb l'imperatiu que “les

modalitats insulars del català de Mallorca, Menorca, Eivissa

i Formentera” siguin “objecte d'estudi i protecció”. I, per

això, l'insta a fomentar-ne l'ús i a promoure'n l'estudi en els

diferents òrgans de l'Administració, i en particular en el sector

educatiu i en els mitjans de comunicació públics i

institucionals.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear

que faci públic un catàleg complet dels habitatges socials

existents a la comunitat.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans d’entrar en matèria,

m’agradaria deixar constància també, ja que és el meu torn

d’intervenció, de la queixa del nostre grup, de Ciutadans, per

l’absència avui aquí de la presidenta del Govern en aquest

debat, queixa perquè és una falta de respecte cap a tota aquesta

cambra, cap a tots els membres d’aquesta cambra, però sobretot

una falta de respecte per als portaveus que dia 12 ens vàrem

reunir amb ella i no ens va anunciar que a l’hora de convocar

aquest debat de política general tengués intenció d’absentar-se

a la segona jornada.

(Alguns aplaudiments)

Dit això, i entrant ara sí en matèria, Ciutadans presenta 11

propostes de resolució, desgraciadament són poques, però són

les que el Reglament ens permet, com també el Reglament ens

permet només aquest temps que passa en aquest moment aquí,

davant meu, per tant miraré de fer via per explicar un poc el

sentit de totes aquestes propostes i què és el que realment

pretenem amb elles i evidentment amb l’esperança que puguin

obtenir un suport per part d’aquesta Cambra.

Primer hi ha un bloc de salut, la proposta número 1 és la

que defensa la creació o la instauració de la figura de defensor

dels usuaris a la sanitat pública. Aquesta és una demanda que

ja ha passat, que es basa en la llei de l’any 2003, per tant hi ha

motius per posar-ho endavant, que ha passat, a més, per aquí,

ja que la diputada Seijas de Podem va demanar aquí, ara fa

cosa, em sembla que era el novembre del 2015, va reclamar

aquesta figura justament i, a més, posant en evidència que el

Govern havia nomenat una persona amb una funció semblant

per fer aquesta feina, i que, aquesta persona, per altra banda,

una persona de partit, com tot el que acostuma a passar a l’ib-

salut, però en tot cas, duplicant aquestes funcions i per tant

fent-les d’alguna manera innecessària. Li vaig demanar a la

presidenta en el debat, a la primera sessió del debat de política

general, però això no m’ho va contestar. En tot cas, tal com està

la sanitat avui dia, aquesta persona tendria una feinada i per

tant és de tota necessitat per a nosaltres que aquesta figura

existeixi.

També demanam la creació d’un servei de trasplantament

hepàtic a Son Espases, que també és una vella reivindicació,

tenim aquí tots els mitjans i l’únic que ens falta és voluntat,

perquè tenim especialistes, cirurgians, equips i pacients que, a

més, ho reclamen per no haver de desplaçar-se, malgrat les

xifres que la consellera treu de tant en tant per justificar que

això no sigui així.

Hi ha també un camp mediambiental, i en aquest cas fiscal,

amb les demandes, avui mateix la diputada Ballester s’hi referia

amb pregunta a la consellera d’Hisenda, el cànon de sanejament

de l’aigua la consellera assegura que íntegrament es dedica al

que s’ha de dedicar, evidentment no volem deixar de creure-la,

però ens agradaria veure això confirmat amb dades i sobretot,

de cara al pressupost de l’any que ve, confirmat amb partides

i saber exactament on van a parar aquests gairebé 90 milions

que ella diu que van destinats a l’aigua.

En el camp de l’ensenyament, una proposta de gratuïtat de

llibres de text. L’altre dia, aquí mateix, el diputat David Abril

s’hi referia, justament dient el que representava com a càrrega

en aquest inici escolar per a tantes famílies, per tant, fem-ho

d’una vegada, intentem, per favor, que aquests llibres de text

siguin gratuïts a través de programes de reutilització i de

corresponsabilitat, que és el que nosaltres ja havíem demanat

també a una comissió va cosa d’uns mesos.

Impuls a la formació professional i, en concret, creació

també d’un nou centre integrat de formació professional nàutica

i pesquera a Eivissa. Creiem que la idea de centre integrat, en

què realment puguin combinar-se els cicles formatius i alhora

la formació ocupacional, és a dir que estigui tot concentrat allà,

és una forma d’optimització, a part del fet que sigui a una illa

on és evidentment també tan necessari.

Finalment, una cosa que no els sorprendrà, però jo no

deixaré de repetir-ho, que d’una vegada siguin, per favor,

obedients amb aquest Estatut d’Autonomia i apliquin el que diu

l’article 35, és a dir que han d’estudiar i han de fomentar les

modalitats insulars.

En el camp de la transparència, proposam un catàleg

complet dels habitatges socials existents a les Balears i sobretot

el fet de fer-ho públic, de tal manera que els ciutadans hi

puguin accedir.

En el camp de la gestió pública, demanam també una

coordinació entre administracions dedicades als serveis socials

i la creació del que anomenam un historial de l’usuari de

serveis socials, que, de fet, sigui un instrument que permeti

aquesta coordinació que en aquests moments no és dóna, per

desgràcia, entre administracions.

També un pla de reestructuració en el sector públic

instrumental, que són compromisos, de fet, amb el Govern de

l’Estat que en aquest moment el Govern, pel que tenim entès,

no acompleix. 

També seguint en aquest camp de la gestió pública, en el

camp de les carreteres i seguretat viària, una coordinació entre

Govern i consells, creiem que això també és necessari, en

especial pels punts negres que tenim i per qüestions que tenen

a veure ja amb seguretat, amb manteniment i amb neteja.

I finalment, aquesta regulació dels policies locals interins,

que per a nosaltres és fonamental, i evidentment això en un

marc general també de colAlaboració i de coordinació entre les

policies locals, i alhora també reclamam a l’Estat una dotació

suficient dels cossos de seguretat perquè també són insuficients

en aquestes illes sobretot quan arriba l’estiu.

Res més. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Defensa de les cinc propostes del Grup Parlamentari Mixt,

Gent per Formentera-PSIB. Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.
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1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a estudiar i, si n'és el cas, a iniciar la via judicial

contra l'Estat espanyol per l'incompliment reiterat del

pagament de les inversions estatutàries, així com per

l'incompliment dels seus compromisos de finançament pel que

fa al Règim Especial de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a assignar les partides econòmiques necessàries en el

pressupost de 2017, per dotar dels mitjans humans i materials

òptims per al Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i

Formentera, de forma que possibilitin la seva correcta

vigilància i conservació, i així mateix, el control del fondeig

sobre posidònia a les zones LIC més sensibles de l'illa de

Formentera.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a aprovar el pla de protecció de la posidònia abans de

la finalització del present any.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a tramitar i aprovar la llei d'habitatge amb caràcter

d'urgència, recollint les característiques i necessitats

intrínseques de cada illa, i garantint l'accés digne a l'habitatge

als residents de les nostres illes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a convocar de forma urgent, la Comissió Mixta de

Transferència de Competències Govern-Consells Insulars, per

tal de fer efectiu el traspàs de la promoció turística als consells

insulars de Mallorca, Menorca i Formentera, segons el

calendari de transferències aprovat a la Conferència de

Presidents del passat mes de febrer, i així poder consignar la

partida pressupostària corresponent al pressupost de 2017.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bé, bones tardes, senyores diputades, senyors diputats. Com

que entenc que en aquestes alçades estam tots ja un poc

cansats, intentaré ser prou breu. 

El conjunt de cinc iniciatives que presentam, conjuntament,

Gent per Formentera i Partit Socialista, fan referència, en

primer lloc, a demanar al Govern de les Illes Balears, pel que

fa al deute que l’Estat té contret a dia d’avui, reconegut amb

aquestes illes, estudiï ja iniciar la via judicial per reclamar

aquest deute i, per tant, a prendre una acció que entenem que ja

és pràcticament l’últim recurs i que, per altra part, és també un

deute, crec, amb la ciutadania d’aquestes illes. Fa molts anys

que es vénen reivindicant en diferents discursos, intervencions

polítiques, les injustícies que es cometen amb aquestes illes,

però també pensam que la gent que ens ha escollit a tots els que

som aquí esperen prou més de nosaltres i, per tant, és important

començar a estudiar la viabilitat de demandar l’Estat per aquest

incompliment. I esper que en això també trobem el seu suport.

En segon lloc, els punts 2 i 3 fan tots ells referència als

espais protegits, concretament als espais protegits que tenen

posidònia i que, per tant, és un hàbitat especialment vulnerable

que requereix tota la nostra atenció. En concret, el punt 2 fa

referència a demanar que per al Parc Natural de Ses Salines

d’Eivissa i de Formentera, i ja en el pressupost del 2017, es

compti amb la dotació econòmica suficient per poder contractar

patrons, vigilants, ambientalistes, naturalistes, agents de medi

ambient, informadors, tot aquell personal especialitzat propi de

la Conselleria de Medi Ambient, que és imprescindible per

poder donar un bon servei, per poder fer una vigilància òptima

dels espais protegits i, en definitiva, per poder controlar totes

les activitats que en aquests moments s’hi duen a terme d’una

manera, d’alguna forma descontrolada o insuficientment

controlada i, fins i tot en molts de casos, per controlar aquelles

activitats que s’hi duen a terme també, tot i ser prohibides per

la pròpia normativa del parc.

Per tant, en això incidirem i demanam al Govern que es

comprometi d’una vegada per totes i d’una forma seriosa que

els espais protegits de les Illes Balears comptin amb els efectius

humans i materials necessaris i molt concretament per al Parc

Natural de Ses Salines d’Eivissa i de Formentera.

En tercer lloc, demanam al Govern que d’una vegada per

totes aprovi el Pla de protecció de les praderies de posidònia.

Recordem breument, el mes de març d’enguany debatíem aquí,

en aquest parlament, una proposició no de llei, impulsada per

aquesta diputada que els parla, on demanàvem mesures molt

concretes d’actuació per protegir de manera efectiva la

posidònia. D’aquestes mesures poques n’hem vistes a dia

d’avui, lamentablement, i entenem que això en moltes ocasions

ho complica, o es deu al fet que no hi ha prou personal. Per

tant, per això vinculava el punt 2 amb el punt 3.

I volem que aquest decret sigui una realitat a final d’any,

perquè els record que vostès varen prometre que aquest decret

seria una realitat el mes de maig, després varen prorrogar-ho i

varen parlar del mes de setembre, finalitzem el mes de setembre

i el decret ni está ni se le espera. I nosaltres volem aquest

decret ja i volem aquest decret ben fet i volem un decret sòlid

que doni protecció a la praderia de posidònia o a les praderies

de posidònia d’una manera efectiva, i sense més demora.

Punt quart, demanam també la tramitació d’urgència de la

llei d’habitatge, element o instrument legal imprescindible per

comptar amb majors i millors mesures que permetin a totes les

persones que actualment cerquen habitatge tot l’any i que tenen

tants greus problemes, especialment a Eivissa i a Formentera,

amb un nou instrument que els permeti més mitjans, més

mesures, més protecció i més recursos per poder accedir a

aquest habitatge digne tot l’any.

Ja per acabar, promoció turística. Mirin, com a mínim des

de Formentera, que és l’àmbit del qual puc parlar amb un cert

coneixement de causa, fa molt de temps que reivindicam que es

faci un traspàs de competències de promoció turística amb un

finançament adequat, que es faci d’una manera ordenada i que

es faci d’una manera correcta, efectiva i com creiem que es

mereixen els consells que, a dia d’avui, no la tenen assumida,

és el cas de Mallorca, Menorca i Formentera. I a dia d’avui no

comptam, primer, ni amb cap convocatòria de la Comissió

Mixta de Transferències entre Govern i Consells ni tampoc no

comptam amb un calendari clar de quines són les intencions del

Govern, ni sabem si té la consignació econòmica adequada ni

sabem si ho pensa fer i com ho pensa fer. 
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Per tant, aquest és també un compromís polític de Gent per

Formentera-PSOE a la nostra illa, és un compromís polític que

hem pactat amb vostès i, per tant, nosaltres els demanam que

siguin seriosos, que consignin la partida adequada, que

compleixin amb el Decret del 2015, on ja s’estableixen les

quantitats que s’aportaran a cadascuna de les illes, i sobretot

que deixem de tenir una situació atípica i certament injusta en

la qual tenim una illa que té les competències transferides i tres

illes que no tenen res transferit, perquè, probablement, vostès

consideren o el Govern considera que la manera com es va fer

no es va fer bé i ara no tenen molt clar com desfer-se’n.

Però trobem-hi una solució i, en tot cas, com a mínim, com

a mínim, els demanam que dins el 2017 consignin els gairebé

6 milions d’euros que s’han de consignar, donant compliment

al decret que aquest govern va aprovar el 2015, i que faran

possible que Menorca, Mallorca i Formentera tenguin, com a

mínim, allò que preveu actualment aquest decret, tot i que, i ho

de deixar clar, des de Formentera sempre hem reivindicat que

eren quantitats insuficients, però el deure del Govern és: mentre

no es negociïn unes condicions diferents amb aquestes illes,

com a mínim, consignar la partida necessària perquè aquesta

transferència es faci ja d’una vegada per totes, i cadascuna de

les Illes pugui lliurement decidir com vol fer la seva promoció

turística, com vol fer la inversió en innovació, en creació de

nous productes turístics, en manteniment del paisatge o en

allò...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, ha d’anar acabant.

LA SRA. TUR I RIBAS:

... -sí, gràcies, presidenta- o en allò que consideri més adient.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions del Grup Parlamentari

Popular. 

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

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

la paraula per posicionar el criteri del Grup Parlamentari

Popular en relació amb les propostes de resolució presentades

pel Grup Mixt, Gent per Formentera i Ciutadans-Partit de la

Ciutadania. 

Començam per aquest últim. Sr. Pericay, comentar-li que de

totes les propostes que ens planteja la majoria seran acceptades

pel nostre grup, perquè algunes d’aquestes són coincidents en

el fons amb les propostes que nosaltres mateixos presentam i

perquè en determinades matèries les nostres conviccions, les

seves i les nostres, són compartides. No obstant això,

consideram que algunes mereixen una millor redacció, motiu

pel qual al llarg de la meva intervenció els proposaré una sèrie

de transaccions. 

En primer lloc, votarem a favor de la primera proposta, en

la qual insta crear la figura del defensor de l’usuari. Per al

nostre grup aquesta figura és un element important en el

sistema de salut, perquè els pacients puguin defensar els seus

drets i llibertats a l’àmbit de la sanitat pública, apostam per un

defensor de l’usuari que sigui políticament independent, per

suposat, i que desenvolupi i exerceixi les seves funcions amb

absoluta autonomia.

A la segona de les seves propostes també li donarem suport,

i ho farem perquè coincidim en la necessitat de millora

contínua de les nostres infraestructures hidràuliques i molt

especialment de totes aquelles que han arribat a la seva

obsolescència i han superat la seva capacitat com a

conseqüència d’un notable increment poblacional i, per tant, si

coincidim en el diagnòstic coincidim en la solució.

En relació amb la tercera proposta li oferim una transacció,

amb la intenció que la seva proposta cobreixi tot l’àmbit

educatiu. Com dic, la seva proposta ens ha generat dubtes en

relació amb els centres concertats i és per això que li proposam

que on diu “centres públics” digui “centres sostinguts amb fons

públics”.

Quant a la quarta de les seves propostes, també rebrà el

nostre suport, els estudis de formació professional han de

respondre a la demanda real d’ocupació i crear aquelles noves

titulacions més demandades en el món laboral; la titulació

professional nàuticopesquera és una d’aquestes realitats i a més

és una de les nostres reivindicacions per a l’illa d’Eivissa, que

vostè molt bé recull en la seva proposta.

La cinquena, també hi votarem a favor i li recordo que el

nostre grup ja va presentar una PNL a la Comissió d’Assumptes

Socials i una esmena als pressuposts en aquest mateix sentit,

per tant, té el nostre suport.

I en relació amb la seva proposta número 6, li he de dir que

una administració pública per atendre evidentment amb

eficiència la ciutadania ha d’estar ben dimensionada i adaptada

a la realitat social a la qual pretén donar resposta. Per tant,

també votarem en positiu aquesta proposta.

En el cas de la setena el nostre vot serà també en positiu ja

que es tracta d’una millora més, necessària, per aconseguir que

els serveis sanitaris als quals poden accedir els ciutadans de les

Illes Balears tenguin equitat amb els de la resta de comunitats

autònomes.

A la vuitena proposta li plantejam una altra transacció que

ens agradaria que ens acceptessin, encara que, si és que no, ja

li dic que igualment hi votarem a favor, ja que estam d’acord

amb el fons de la qüestió. Estam d’acord, com li deia, en la

necessitat de millorar la inspecció al transport per carretera i la

necessitat d’invertir en seguretat i en manteniment.

No obstant això, en relació amb l’ús del tacogràf permeti’m

que li recordi que a les illes d’Eivissa i Menorca la seva

implantació ha estat àmpliament discutida pel sector i per

diferents institucions públiques, atès que les distàncies i el

temps de conducció són molt reduïts a causa de les dimensions

de les illes.
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En aquest sentit aquest parlament ja es va pronunciar la

legislatura passada i ho va fer per unanimitat en la necessitat de

demanar canvis en els criteris de l’obligatorietat del tacògraf,

i és per això que ens agradaria introduir una referència a aquest

fet i li proposem la següent transacció, perquè s’incorpori a la

seva proposta com a un apartat, que seria l’apartat tercer, i que

diria el següent: “solAlicitar al Govern de l’Estat perquè es

revisin els criteris per impulsar l’ús del tacògraf de tal manera

que les illes de Menorca i Eivissa quedin exemptes com ho és

a Formentera”.

Quant a la novena proposta, li votarem a favor, en matèria

de seguretat estam, crec que tots, d’acord amb la necessitat de

reforçar efectius entre altres coses perquè es tracta Balears

d’una destinació turística de primer ordre on la seguretat dels

residents i visitants ha de ser una màxima a preservar per tots.

En relació amb la desena, li he de dir que per a nosaltres

l’Estatut d’Autonomia en aquest aspecte mereix ser

desenvolupat de manera que es potenciï la nostra riquesa

lingüística a través de les nostres diferents modalitats i per tant,

també hi votarem a favor.

Finalment, pel que fa a l’onzena proposta estam d’acord que

seria una bona mesura de transparència, la publicació d’aquest

catàleg complet d’habitatges socials que existeixen a la

comunitat, i per tant, també li donarem suport.

Quant a Gent per Formentera, Sra. Tur, donarem suport a

la majoria de les seves propostes, no donarem suport a la

primera perquè no pensam, no estam d’acord que es faci per

aquest camí, pensam que s’ha de demanar el que ens toca, ben

segur, però pensam que s’ha de fer per la via de les

negociacions, del diàleg i del consens que el Govern balear tant

predica i tan poc practica.

En canvi, a la resta de propostes, li he de dir que sí que les

compartim i que les votarem a favor.

Referint-nos a la segona proposta, estam d’acord que si

volem tenir el Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i

Formentera en bon estat de conservació, ben igual que

qualsevol altre de les zones protegides de les Illes, necessitam

que la dotació econòmica que es destina a la seva conservació,

i vigilància també, siguin suficients i adequades.

Quant a la tercera proposta, també li manifest el nostre

acord per una mesura necessària de cara a la protecció de la

posidònia i que convé fer calendari, ja que, com veiem amb

aquest acord i amb molts d’altres que es prenen en aquest

parlament, no arriben a materialitzar-se. Per tant, estam d’acord

a reclamar-ho.

El mateix passa amb la seva proposta número 4, una llei

d’habitatge que havia d’entrar en aquest parlament el mes de

juny i de la qual encara no tenim notícies, i convendria que els

compromisos i terminis que ens dóna el Govern es complissin,

una vegada més reclamam el mateix.

I també donarem suport a la seva proposta número 5, per a

la convocatòria de la Comissió Mixta de Transferència de

Competències Govern-Consells per tal que es pugui fer efectiu

el traspàs de la promoció turística als consells que encara no la

tenen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per anar ràpid perquè

després cediré la paraula al meu company Aitor per parlar de

les propostes de Gent per Formentera, no és estrany que el

Partit Popular estigui tan d’acord amb les propostes de

Ciutadans i que hi hagi tants d’aplaudiments, és el reflex del

que ha passat també a l’Estat i és la mostra que el Partit

Socialista no hauria d’haver intentat pactar mai amb el partit de

Ciutadans.

Em recorda molt la proposta número 10, em recorda molt

la cançó aquesta de no es amor lo que tú sientes, se llama

obsesión, o sigui no és amor a Espanya en realitat, és una

obsessió contra Catalunya i contra tot el que soni o faci olor de

català i de Catalunya. Ja sabem en què va consistir el

blaverisme valencià i en què va consistir la política lingüística

de Bauzá, que era la mostra, la translació d’allò que va passar

a València aquí a les Illes Balears, no sé perquè ens hem

d’obsessionar amb modalitats i minúcies que el que fan és

intentar posar límits a qualsevol sentiment identitari que faci

olor de Catalunya. 

Això no va anar gens bé al Partit Popular, va passar de 35

a 20 diputats, jo no li recoman que facin això i que defensin

aquesta postura.

I el que ha passat a Galícia i a Euskadi té molt a veure amb

això, no entendre la multi... bé, la diversitat, la plurinacionalitat

del nostre Estat, en realitat és una voluntat recentralitzadora

que es fixen en minúcies per tal de no acceptar que la realitat

del país és diversa.

Per això crec que és important fer una reflexió en aquest

sentit i és que hi ha allò que creus que defenses i després allò

que afavoreixes amb allò que creus que defenses, i en el cas de

Ciutadans pensam que és una maniobra de confusió cercada i

anticientífica perquè l’autoritat màxima en qüestió lingüística

en el cas de Balears és la Universitat de les Illes.

Per parlar de les seves propostes vostè ha dit que nosaltres

vàrem... bé, ha parlat de la nostra proposició no de llei sobre el

defensor de l’usuari del sistema de salut, nosaltres estaríem a

favor de fer una transacció que proposarà la companya Sílvia

Cano del Partit Socialista perquè aquest nomenament es faci a

l’any 2017.

Quant al tema del cànon d’aigües, hi votarem a favor. 
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En el cas de la número 3, també esperarem a la transacció

que es proposarà.

En el cas de la número 4, votarem que no.

A la 5, si no accepten la transacció, tampoc no votarem que

sí, votarem que no.

I votarem que sí a la 6, a la 8 i a l’11.

Bé, res més. Ara cedeixo la paraula al meu company Aitor

Morrás perquè contesti les resolucions de na Sílvia Tur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Presidenta. Antes que nada quiero felicitar de

forma cuádruple a la consellera Silvia Tur: primero, por su

boda reciente; segundo, porque hoy es su cumpleaños, igual

que el de la consellera Fani, perdón, Fina, Fina...

(Rialles)

...perdón, Fina; también le quiero felicitar, puesto que a la vista

del ránquing que ha sacado a la luz el Sr. Abril hoy en cuanto

a la fuerza más apoyada, parece que Gent per Formentera se va

a llevar el mayor apoyo de esta sala, con lo que parece que va

ser un apoyo del cien por cien de sus propuestas aprobadas por

la mayoría de los grupos; y también le quiero felicitar por

cuarta vez porque sí que nos parece que sus propuestas de

resolución son un llamamiento a la lógica y están llenas de

sentido común, están llenas de sentido común y está claro y ha

quedado palpable del porqué es necesario en un momento dado

dejar de seducir, dejar de seducir y de intentar negociar

constantemente, por cuanto que acabamos de ver que el Partido

Popular no se aviene a aprobar la primera resolución, o

propuesta de resolución, y de seguir negociando cuando

continuamente se niegan a realizarlo, y por lo tanto habrá que

iniciar acciones legales de una vez.

También, respecto a la segunda propuesta de resolución,

vemos que activistas que son diminutos frente a los grandes

yates intentan seducir a los capitanes de los multimillonarios

para que no fondeen en posidonia; vemos que intentamos

seducir de esa forma. Esas diminuteces que lo intentan y que

son muy loables en sus acciones no lo consiguen. Por lo tanto

necesitaremos recursos económicos, necesitaremos fuerzas del

Govern que impidan que esos yates fondeen en el Mediterráneo

en las zonas LIC, encima de posidonia. Por lo tanto también

nos parece muy bien que se adopten medidas de protección de

posidonia. 

Y toda la masificación turística también tiene su influencia

en la vivienda, y en la vivienda es un problema muy grave; es

un problema muy grave que especialmente vive Formentera,

vive Ibiza y lo empezarán a vivir islas como Menorca y

Mallorca, y por eso es necesario hacer y que pase a este

parlamento ya cuanto antes la Ley de vivienda. Es cierto que ha

habido, por la situación del conseller Joan Boned, un retraso en

esa ley, pero hay que darle celeridad y tendremos que darle

celeridad entre todas y todos para que esta ley vaya cuanto

antes, y antes de que termine este periodo de sesiones sea

aprobada.

También nos parece lógico y nos parece del todo coherente

que se solicite y que se pida una resolución de este parlamento

sobre el cumplimiento de los acuerdos que se adoptan, de unos

acuerdos que se adoptan en una conferencia de presidentes y

que se retrasan, se retrasan, se retrasan y no se llegan a cumplir,

por lo tanto pedimos al Govern a través de esta resolución que

cumpla con los acuerdos adoptados por las Conferencias de

Presidentes en las que la mayoría son, si no casi todos, de la

fuerza política que también está en el Govern de les Illes

Balears, y por lo tanto un acuerdo adoptado por esos

presidentes parece lógico que sea llevado a cabo también por

este gobierno.

Por eso nos parece que son cinco propuestas de todo el

sentido común y por eso las apoyaremos en su integridad.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca. Té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel que fa a la primera proposta de

resolució del Grup de Ciudadanos, per la nostra part li hem de

dir que sí, que aquesta proposta ens agradaria també que..., ens

adherim a una transacció que pot proposar el PSOE perquè ens

pareix que donar un mes per nomenar una persona és una mica

precipitat, en el moment en què estam. De totes maneres crec

que caldria fer una mica..., dir que aquesta llei ja fa tretze anys

que tenim aquesta llei, i que realment no tenim aquest càrrec

perquè el Partit Popular el va eliminar, i per això patim aquesta

situació.

Pel que fa a la segona proposta, que és destinar íntegrament

la recaptació del cànon de sanejament per al finançament de les

polítiques, evidentment hi estam d’acord, per part nostra; creim

que aquesta és la seva finalitat i aquí ha d’anar destinat.

Pel que fa a la proposta 3, que fa referència a la gratuïtat

dels llibres de text, creim que així com està redactada aquesta

proposta és massa taxativa, massa uniformadora de tots els

centres; no tenim en compte que aquí hi ha centres que

treballen d’una altra manera, que treballen sense llibres, que

també nosaltres defensam l’autonomia dels centres i que per

tant la llibertat de la direcció del centre amb l’equip de

direcció, que realment siguin els que estableixin quines són les

mesures i quines són les tècniques i els instruments adequats en

aquell centre per als seus alumnes per tal de dur a terme

aquesta... Però en el fons sí que estam d’acord, diguem, amb el

reciclatge de llibres, però no amb aquesta uniformitat, amb

aquesta forma taxativa d’obligació a tots els centres, perquè

creim que deixa fora molts de centre i per tant no és adequat.

Crec que hem de donar precisament... obrir la porta a tot això.
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Pel que fa a la quarta, de formació professional, creim que

evidentment el Govern hi fa feina en el sentit genèric del que

proposa aquesta resolució de Ciudadanos, però sí que és vera

que en aquest sentit, quan posa ja..., diu perfectament quins són

els nivells que s’han d’imposar de nàutica, quins són tots...,

d’aquesta forma nosaltres creim que el Parlament no és el que

ha de decidir quin nivell s’ha de posar a una escola de formació

professional exactament. Jo crec que aquí han de preveure els

criteris tècnics i per tant crec que aquí ens hem d’adaptar, crec

que hem de deixar marge precisament que es dictin aquests

criteris tècnics, quins nivells, amb quina capacitat, etc., etc.,

han de tenir aquests mòduls de formació professional, com és

en aquest cas del punt b) de l’illa d’Eivissa, i que a més vostès

centre en el sector nàutic, sense deixar que hi estiguem d’acord,

però creim que no..., així com està regulat a la seva proposta no

ens pareix adequat.

Pel que fa a la proposta número 5, de coordinació dels

serveis socials, abans ja li ho ha dit. Bé, li llegiria un poc la

transacció que nosaltres proposam per dur a terme: “El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a crear un

grup de treball entre els ajuntaments, els consells i el Govern

per impulsar la unificació dels registres de casos relatius a

serveis socials dins el marc de les competències que estableix

la Llei de serveis socials”. Nosaltres defensam que la Llei de

serveis socials ja estableix perfectament quins són les

competències de cada administració; per tant ara ja no cal fer

aquest document, i que com que cada autonomia de totes

aquestes administracions per tractar de trobar una fórmula,

diguem, de coordinació, d’unificació d’aquests registres o de

conèixer, creim que seria important fer feina dins aquest grup

de treball, que em pareix que va encaminat en una proposta no

de llei que ja s’ha aprovat en aquest mateix parlament.

Pel que fa al Pla d’estructuració del sector públic

instrumental, evidentment no hi estam d’acord; per què?,

perquè nosaltres creim que vostès compren, compren, el que ja

ha fet el Partit Popular, són uns seguidors fidels de les

polítiques més negatives en aquest sentit de retallades del

sector públic. Nosaltres creim que no es pot criminalitzar el

sector públic com fan vostès; sí creim realment en els serveis

públics, nosaltres no estam per això. Creim en l’eficiència, però

també defensam la suficiència, cosa que creiem que és el més

important, la suficiència dels serveis públics, la suficiència dels

recursos humans, i aquí han anat encaminades moltes de les

propostes, com ja he dit abans quan he defensat les de MÉS per

Menorca, defensar la suficiència de... hem parlat de policia

local, hem parlat de suficiència de recursos humans en temes

mediambientals, en temes de protecció i de vigilància de parcs

naturals, en temes de cultura nosaltres també els hem... etc. Per

tant, nosaltres amb aquesta mesura sempre encaminada al retall

no hi estam d’acord. Estam d’acord amb revisar, tots s’ha de

millorar, però hem de combinar aquestes dues coses. 

Bé, pel que fa al Servei de Trasplantament Hepàtic, dir-li

que nosaltres creiem que això s’ha de fer amb criteris i ràtios

que s’estableixin tècnicament pel mateix hospital, no crec que

ho haguem de decidir en aquesta cambra.

Pel que fa a la inspecció de carreteres sí que donarem

suport a la seva proposta, a la número 8. 

També pel que fa a la 9, a la policia local, sí que també els

volíem proposar una transacció, en el sentit que “el Parlament

de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a

introduir, a la modificació de la Llei de coordinació de policies

locals, mesures per assegurar l’estabilitat i fidelització de les

plantilles, i que aquesta reforma sigui consensuada amb els

agents socials i amb els responsables municipals. I així mateix

l’insta a seguir reclamant a la Delegació del Govern la dotació

dels cossos de seguretat de l’Estat necessaris per mantenir una

seguretat ciutadana adequada per a les Illes Balears”. Creiem

que totes les propostes que parlen de mesures de negociació i

altres d’estabilització de plantilles han d’anar encaminades a la

nova llei, a la modificació de la llei de cos especial que està en

marxa, que es prepara a nivell de Govern. No pot ser com una

mesura solta que haguem aprovat en aquesta cambra.

Després, pel que fa a la mesura número 10 del seu partit, en

el sentit, em posaré les ulleres perquè... és que m’agradaria...

vostès diuen: “el Parlament insta a complir el artículo 35 del

Estatuto y, en particular, con el imperativo de que las

modalidades insulares del catalán de Mallorca, Menorca,

Ibiza y Formentera sean objeto de su estudio y protección,

para ello le insta a fomentar su uso y promover su estudio en

los distintos órganos de la administración, y en particular en

el sector educativo y en los medios de comunicación públicos

institucionales”.

Bé, jo m’he posat les ulleres, perquè realment el que diu

aquest article 35 és que, diguem, “la comunitat autònoma té

competència exclusiva per a l’ensenyament de la llengua

catalana pròpia de les Illes Balears, d’acord amb la tradició

literària autònoma, normalitzar-la serà un objectiu dels poders

públics de la comunitat autònoma. Les modalitats insulars del

català de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera

seran objecte d’estudi i protecció sense perjudici de la unitat de

la llengua, i la institució consultiva serà la Universitat.”

El que no és una pràctica jurídica adequada és agafar només

una part d’un article, i jo diria que tampoc no és una bona

pràctica política la demagògia que vostès fan amb aquest article

35.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per això m’he posat les ulleres, perquè no estava segura si

ho havia llegit, si ho havia llegit bé. 

Bé, pel que fa a Formentera, diguem, nosaltres, bé, li direm,

Sra. Tur, que estam d’acord amb totes les seves propostes.

Evidentment l’1 i la 2, la d’accions extrajudicials, i la 2, de

tenir una dotació adequada de recursos humans per a la

vigilància dels parcs, crec que coincideixen en tota la seva

literalitat amb les propostes que ha fet MÉS per Mallorca, i per

tant, és evident que hi estam d’acord i que hi donam suport,

però... perquè de manera expressa, no?

Pel que fa a la posidònia, pel que fa a la tercera, jo diria que

crec que en aquesta cambra ja ens hi hem manifestat, tots hi

estam d’acord, però sí que em sembla excessiva una mica la

pressa de final d’any, perquè un decret tampoc no és fàcil de

tramitar. Jo li demanaria, si vol, pensar-s’ho millor, ser una
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mica més flexible en aquest sentit, però és evident que nosaltres

també hi donam suport i no...

Pel que fa a la llei d’habitatge, crec que tots tenim clar que

és una necessitat, que en aquest moment la nostra comunitat

autònoma té unes mancances d’habitatge i sobretot agreujades

a certs punts, per tant, a llocs concrets de les nostres illes,

sobretot a zones urbanes molt densificades. Per tant, és

necessari que prenguem part en aquest debat i que facem feina.

Pel que fa referència al traspàs, diguem, de promoció

turística dir-li que sí. Nosaltres estam d’acord amb el traspàs de

promoció turística, però jo crec que aquí també cal una

reflexió, aquí sembla que ara fem com a una espècie de cicle

que més doblers per a promoció turística, hi ha un debat

damunt la taula, hi ha un debat damunt la taula que aquí també

s’ha insinuat, un debat damunt la taula de com mesuram els

impactes, no?, els impactes del turisme sobre els nostres...

nostres, que a algunes zones realment aquest impacte hi és, i jo

crec que també hi ha... s’ha de fer el debat a veure les quantitats

si les hem de dedicar a promoció turística en tot, si hem

d’incrementar en una escala aquesta promoció turística o també

els hem de dedicar a altres com és, diguem, de protegir el

nostre territori precisament d’aquests impactes turístics. Crec

que encadenar-nos dins una... a una escala de jo vull més per a

promoció crec que en aquest moment el debat i la nostra

societat no ho entendria.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions del Grup Parlamentari El Pi

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

Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

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

No entraré, com ja he fet a l’altre torn d’intervencions que hem

tengut, no entraré en las proposicions de resolució que votam

favorablement, a les que donam suport perquè entenem que ja

es comenten per elles mateixes i, per tant, com que donam

suport a totes les de Formentera, no en faré cap comentari,

estam d’acord amb totes. 

I amb Ciutadans estam bàsicament també d’acord amb

gairebé totes.

Ens afegim a la proposta de transacció de la número 3,

respecte que s’inclogui l’escola concertada, això sí que li

volíem proposar aquesta transacció, li ha feta el Partit Popular,

ens afegim a la proposta.

En relació amb la número 8 tenim dubtes, tenim dubtes

perquè és la gestió ordinària d’una competència pròpia dels

consells insulars. Per tant, això que el Govern intervengui una

competència pròpia de gestió ordinària, no una inversió

extraordinària, ens genera dubtes, i atesa la carestia

pressupostària el que farem, a la número 8, és abstenir-nos. 

I em dedicaré a la número 10. A la número 10 li proposam

una transacció, perquè és clar, vostès diuen que s’acompleixi

l’Estatut i a nosaltres ens sembla molt bé que s’acompleixi

l’Estatut, efectivament, nosaltres estam en la línia que

s’acompleixi l’Estatut íntegrament. Per tant, li proposam una

transacció que digui que “el Parlament de les Illes Balears insta

el Govern a complir el que disposa l’article 35 de l’Estatut i, en

particular, l’imperatiu de normalitzar la llengua catalana i que

s’estudiïn i protegeixin les modalitats insulars del català de

Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera”, que és el

que diu l’article 35. Si vostès estan d’acord amb el diu l’article

35, evidentment li podem donar suport, si no vostès juguen a

embullar i a fer un joc d’equilibris amb aquest article i no ho

copien en la seva integritat, que és el que efectivament pensam

que pertoca. 

I per cert, aquí quan s’ha dit, és que és el que diu l’Estatut,

algun membre de la bancada d’aquesta zona ha dit, és el que

diu l’Estatut. És clar, nosaltres hem fet una proposició de

resolució que és el que deia l’Estatut i aquí se’ns ha dit que no

se’ns votarà a favor, perquè, és clar, l’Estatut diu que és

competència de les Illes Balears, a l’article 32.17, el domini

públic maritimoterrestre i a l’article 33 la policia i a l’article 98

la justícia i a l’article 32.15 ports i aeroports i a l’article de

disposició... a la disposició transitòria novena, perdó, les

inversions estatutàries, i resulta que vostès no les volen

reclamar als jutjats i resulta que quan nosaltres proposam que

s’implementi aquestes transferències a les Illes Balears, tampoc

no es donen suport. Per tant, es veu que l’Estatut només

s’acompleix segons els interessos partidistes, i pensam que

aquesta no és l’actitud.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn per fixar posicions del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca. Té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Intervindré primer jo per

fixar la posició respecte de les proposicions del Grup de

Ciutadans, i després li passaré la paraula a la meva companya,

Patrícia Font, perquè fixi la posició respecte de les de Gent per

Formentera.

Si li sembla bé, Sr. Pericay, aniré una per una de les seves

proposicions. Respecte de la primera estam d’acord, diguem,

amb la transacció que li proposarà el Partit Socialista per fer

factible, realment factible, el que vostès proposen, que estam

d’acord amb el fons. 

Respecte de la segona, votarem afirmativament.

Respecte de la tercera, també li proposam o demanam que

accepti la transacció que li proposarà el Grup Socialista.

Quant a la quarta, respecte de la formació professional,

nosaltres creiem que és innecessària en gran part i inconvenient
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en una part, que és que vostès, enmig d’un curs que nosaltres

compartim, sobre la importància de la formació professional -

per cert, si consideren que la formació professional és tan

important, potser podrien tenir una postura menys ambigua

respecte de la LOMQE, perquè considerem que, precisament,

el que fa és relegar-la a no ser una primera opció per als

alumnes, per als estudiants-, però bé, estam d’acord amb aquest

discurs global, però no estam que amb una proposició d’aquest

tipus instem fer un centre concrets, perquè nosaltres creiem que

cal tenir una visió global més àmplia de les necessitats que hi

ha, i segurament, igual que vostès proposen en el punt b), n’hi

hauria d’altres. Per tant, si vostès traguessin aquest punt b), ens

podríem plantejar votar-hi a favor, tot i que la veiem

innecessària i per tant més aviat ens orientem a votar-hi en

contra.

Pel que fa a la 5, també estam d’acord amb el fons, subscric

el que ha dit la Sra. Campomar, ja en el mes de novembre es va

aprovar una proposició no de llei en el Parlament que anava en

aquesta línia, que es va aprovar per unanimitat, si no recordo

malament a iniciativa del Partit Popular. Com ha de ser aquest

document i quines competències té cada institució en els serveis

socials ho diu la Llei de serveis socials, per tant, si accepten la

transacció que se’ls ha proposat, doncs nosaltres també hi

votaríem a favor.

Respecte de la reestructuració del servei públic, nosaltres hi

votarem en contra, perquè aquí hi veiem el típic discurs

subreptici de l’eliminació de duplicitats, d’insinuar que el

sector públic de les comunitats autònomes està massa inflat, i

bé, és aquest discurs que vostès fan servir tant i que, doncs, per

exemple, critiquen les suposades ambaixades que la Generalitat

crea a l’exterior i, en canvi, callen davant les despeses del

jardinet del Sr. Vert a la seva ambaixada de París o, com jo

sempre dic, el dia que els senti dir que, per evitar duplicitats, es

fusionin la policia nacional i la Guàrdia Civil, aleshores

començaré a creure que realment estan preocupats per la

duplicitat de funcions a l’administració autonòmica.

Quant al punt 7 i als trasplantaments de fetge, aquest tema

ja es va parlar aquí en el Parlament i em sembla que la

consellera de Salut els va donar una resposta molt clara de la

freqüència que es necessita de casos per poder mantenir un

equip plenament operatiu respecte d’això. Vostès posen en

dubte les dades de la consellera, però jo no he sentit que vostès

digues dades, en canvi la consellera sí que els va donar dades.

De la desena de casos que es donen a Balears, pensi també que

els dos o tres que deuen correspondre a Eivissa o Menorca ens

és tan traumàtic viatjar a Palma com viatjar a un hospital de la

península. Per tant, per un tema purament tècnic, per un tema

de massa crítica, a nosaltres no ens queda més remei, perquè és

una qüestió de tenir una actitud de respecte del que diuen els

especialistes, no ens queda més remei que suportar, en aquest

sentit, la postura del Govern.

El punt 8 els ho votarem a favor.

En el punt 9 la Sra. Campomar els ha proposat una

transacció que nosaltres suportem i, per tant, si l’accepten hi

votaríem a favor.

En el punt 10, ja s’ha dit, vull dir, també aquí hi veiem...,

doncs bé, vostès necessitaven utilitzar aquest objecte llancívol

de les modalitats, i a mi la veritat és que m’ha agradat la

proposta que ha fet el Sr. Melià, però encara diria que afegeixin

tot l’article 35, i, per tant el “sens perjudici de la unitat de la

llengua”, perquè vostè, quan els he dit l’article, no ha dit aquest

últim element. Per tant, s’hi afegeixen aquest punt, doncs

també, tal vegada, hi podríem votar a favor.

De tota manera, els he de dir que, jo, sentint-lo a vostè i

després a la Sra. Ribas, que també ha dit que hi votaria a favor,

els puc dir que poden estar molt tranquils, perquè els meus fills,

que són un resultat de l’escola balear, parlen la modalitat

menorquina d’una forma... amb una genuïnitat que, de ver, no

els hauria de preocupar gens, és a dir, el sistema educatiu de

Balears genera joves que saben utilitzar les modalitats

lingüístiques, en aquest cas la menorquina perfectament, en

qualsevol cas, totalment comparable a la modalitat

suposadament mallorquina que utilitza vostè o suposadament

eivissenca que utilitza la Sra. Ribas. Per tant, no escau aquí la

paranoia, tal vegada el paranoic soc jo, però bé, si soc jo,

llavors vostè acceptarà la transacció que li deia el Sr. Melià, i

que jo complementava, i llavors es demostrarà que realment el

paranoic soc jo i que vostè no té res en contra de la unitat de la

llengua catalana.

Això és tot, gràcies, i ara li passo la paraula a la companya

Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Castells. Bé, jo també

seré poc original i també donaré suport a les propostes de Gent

per Formentera, perquè, bé, perquè compartim totes les seves

iniciatives. Així, està clar que MÉS per Menorca està

absolutament a favor que el nostre govern reclami del Govern

espanyol el pagament de les inversions estatutàries, així com

que reclami un millor finançament, hauríem de fer front comú

en aquesta lluita. Si volem tenir uns bons espais naturals,

haurem de ser capaços de dotar-los del personal necessari, ho

hem dit moltes altres vegades, la nostra riquesa és el nostre

territori, l’hem d’estimar i respectar.

Un altre aspecte amb el qual estam d’acord és la realització

d’un pla de protecció de la posidònia, també hem de protegir el

nostre fons marí, que és una altra de les nostres riqueses, tot i

que som conscients també que la conselleria ja hi fa feina.

Agraïm especialment la proposta sobre la llei d’habitatge,

tan necessària, MÉS per Menorca també considera que és

urgent tenir el text legal per poder donar resposta a les

necessitats de la ciutadania i ordenar el marc legal perquè sigui

més humà.

I ja la darrera, el traspàs de la promoció turística, proposta

que també hem fet nosaltres, que és una reivindicació dels

nostres consells i que ja n’hem parlat durant el dia d’avui. Vull

remarcar les paraules de la Sra. Tur, que cada consell triï com

fer la seva promoció, açò és el que volem, perquè cada illa té

un model molt diferent.

Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula la Sra. Sílvia Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dir que, des del Grup Socialista,

també ens dividirem el temps i jo faré les propostes de

Ciudadanos i el meu, el Sr. Enric Casanova, farà les de Gent

per Formentera.

De les onze propostes que presenta Ciudadanos, en votarem

tres en la seva literalitat; farem quatre propostes de transacció

i en votarem quatre en contra. Vull destacar la voluntat de

consens que s’ha fet per part del Partit Socialista.

Abans d’entrar en matèria, m’agradaria fer una petita

matisació al Sr. Pericay i és les raons per les quals avui la

presidenta no ens pot acompanyar a aquest debat, i és perquè

ella exerceix les seves responsabilitats en el Comitè de les

Regions a BrusselAles, precisament com a presidenta de la

Comissió de Recursos Naturals, debat avui el repartiment de

fons europeus per als anys 2020-2026, fons que tenen a veure

precisament amb moltes de les propostes de resolució que

vostès han plantejat: inversió en formació ocupacional,

investigació, qüestions ambientals i turístiques. I si no és aquí

és perquè defensa els interessos de les Illes Balears, d’aquesta

comunitat autònoma, a BrusselAles.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Entrant a les propostes, votarem a favor de la segona, de la

vuitena i de l’onzena, per destinar íntegrament els fons a

sanejaments hidràulics, millora de la seguretat en transport per

carreteres, per fer públic el catàleg en habitatges socials.

I plantejam transaccions a les següents propostes: a la

primera, nosaltres compartim la necessitat de reinstaurar,

perquè en aquesta comunitat autònoma hi havia un defensor

dels usuaris de la sanitat pública i José Ramón Bauzá se’l va

carregar, amb aquesta voluntat de retalls, i per tant nosaltres ho

compartim, però pensam que la seva proposta és poc realista i

el que proposam és una transacció per instar el Govern a

nombrar en el 2017 la figura del defensor del usuario con

arreglo a la ley que ustedes hacen referencia.

Després, la següent proposta que nosaltres també plantejam

una transacció és la tercera, on posa “posar en marxa”,

nosaltres proposam el terme “afavorir”: “El Parlamento de las

Islas Baleares insta el Govern balear a afavorir programes de

reutilització i corresponsabilitat de l’usuari al qual, de manera

voluntària, s’hi puguin acollir totes les famílies que així ho

desitgin.” Pensam que aquesta redacció és molt més coherent

amb l’autonomia dels centres, i sobretot perquè hi ha centres on

cada curs n’hi ha alguns que utilitzen determinats materials

didàctics, alguns ni tan sols empren llibres de text i, per tant,

això també respecta l’autonomia del centre.

A la proposta número 5, nosaltres donarem suport a la

proposta que ha plantejat la Sra. Campomar, el que es planteja

bàsicament està recollit a la Llei de serveis socials. I la

transacció de crear un grup de treball, per a nosaltres és

satisfactòria i per tant ens hi adheriríem.

De la proposta novena, compartim la infradotació que té la

policia en aquests moments i per això des del Govern ja es

prepara un projecte de llei que es coordini amb la policia local,

ja es fa tota una feina en colAlaboració amb els ajuntaments i les

forces i cossos de seguretat de l’Estat. Hi haurà temps per

presentar les esmenes i les millores a aquest projecte en

tramitació parlamentària i, per tant, també ens sumam a la

proposta de transacció de MÉS per Mallorca.

On no tendran el nostre suport? A la proposta número 4,

perquè pensam que des del Govern de les Illes Balears ja es fa

tota una feina per a la formació professional i reenganxar els

joves al nostre sistema educatiu, una doble feina des de la

Conselleria de Treball, però també d’Educació, de fomentar la

formació dual i adaptar-nos a les necessitats dels joves i també

dels nínxols d’ocupació d’aquesta comunitat. Aquest curs hi ha

noves formacions professionals de nàutica i per tant, en aquest

sentit, no donarem suport.

L’altra proposta que tampoc no comptarà amb el nostre

suport és la número 6, cada vegada que la dreta utilitza paraules

com racionalitzar o austeritat o sostenibilitat, em pos una mica

d’esquena paret; jo crec que darrera s’amaga una lògica una

mica perversa de retallar i aprimar l’administració pública i

això nosaltres no ho compartim. Jo vaig estar atenta el dia del

debat a la seva intervenció, he rellegit aquest cap de setmana la

seva intervenció i els pressuposts que vostès tenen respecte del

que ha de ser l’administració pública no els compartim. Podem

compartir una part, que hem de ser curosos en la gestió dels

doblers públics, que hi ha d’haver frugalitat a l’hora de la

gestió dels doblers públics, però...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cano, hauria d’anar acabant si el seu company ha

d’intervenir.

LA SRA. CANO I JUAN:

... -d’acord-, ... però no compartim ni molt manco que

sobrin funcionaris o personal laboral.

Tampoc estam d’acord amb la proposta número 7, pensam

que es fa una feina i que a nivell tècnic no s’avala aquesta

proposta.

I la darrera proposta, ja s’ha comentat de manera suficient,

i és que vostès obliden, de manera intencionada, que l’article

35 també contempla la unitat de la llengua i que aquesta unitat

la garanteix el foment del català.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Bona tarda. Ara ja, després d’aquest dia tan pesat, toca ja

parlar de les propostes que ha presentat aquí Gent per

Formentera.

Pensam que les propostes de Gent per Formentera, per una

banda, són coherents amb la idea d’anar augmentant el

finançament, amb la idea d’un nou model de protecció

mediambiental, de millora social, etc. Per tant, pensam que

totes aquestes propostes van encaminades a aconseguir un

millor model per a tota la ciutadania de Formentera, però crec

que també poden ser aplicables a tota la ciutadania de les Illes

Balears.

Per això, si analitzem les propostes una a una, respecte de

la primera proposta crec que és una de les propostes més

importants que hi pot haver, perquè de totes les que hi ha, hi ha

una cosa que és importantíssima en l’acció política, que és el

finançament. Tots, millor dit, tots menys un, els grups que

conformem aquesta cambra, tenim molt clar que des del

Govern central no se’ns contempla com a una comunitat

autònoma de primera, sinó que, com se sol dir, som una

comunitat d’illes adjacents, per tant som a la perifèria, i moltes

vegades aquest finançament que ens tocaria no arriba.

Ja sigui perquè estàvem en crisi, darrerament no ha arribat

el finançament com cal, perquè estàvem en crisi, per tant

s’havia de retallar, no hi havia sous i per tant es deixava per a

més endavant, o bé ara, perquè com que a Madrid tenim un

govern en funcions que no sabem si funciona o no del tot,

doncs tampoc no es pot traspassar aquest finançament. Per tant,

crec que és justa la proposta que fa la Sra. Tur, de donar una

passa més i anar allà on sigui per obtenir el finançament que

ens mereixem i, per tant, reclamar allò que està pactat i

acceptat, malgrat que Madrid se n’oblidi, per fer efectiu aquest

pagament.

Aquesta manca de finançament l’únic que fa és bloquejar

l’acció d’aquest govern i per tant no sols bloqueja el Govern,

sinó que també bloqueja les repercussions que els ciutadans i

les ciutadanes de les Illes poden tenir. Per tant, la primera

proposta de resolució la votarem sense cap tipus

d’inconvenient.

Pel que fa a la segona proposta, estam novament d’acord,

pensam que la protecció mediambiental és una figura

fonamental, pensam, des del Grup Parlamentari Socialista, que

les figures de protecció mediambiental a través de parcs

naturals, reserves i d’altres són unes figures de primer ordre per

a la conservació del nostre paisatge, que està molt agredit, i per

tant ja la Sra. Presidenta, en el seu discurs, va dir que el Govern

era conscient que el Parc Natural de Ses Salines necessita més

personal i per tant va reconèixer que durant el 2016 es fan

esforços i durant el 2017 caldrà fer molts més esforços, perquè

si no tenim el personal no es podrà fer.

Ara bé, permeti’m que faci una apreciació de caràcter

semàntic a la seva proposta, ja que vostè parla de dotar de

recursos personals i materials òptims, jo crec que qualificar

d’òptim hi ha coses que no es poden qualificar mai de tenir la

situació òptima, els recursos en medi ambient, els recursos en

educació, els recursos de sanitat jo crec que mai no podran ser

òptims, perquè sempre sorgiran noves necessitats. Per tant, crec

que hauríem de substituir la paraula “òptim” per la paraula

“suficient i adequada” per arrodonir la proposta, i així poder

incloure aquelles activitats que avui en dia no hi són, però que

en aquest canvi que tenen a les Balears sí que es poden donar.

Respecte de la tercera resolució, de la posidònia, també

pensam que és una resolució que arrodoneix la segona. També

creiem, conforme ha dit aquí la Sra. Campomar, que posar-nos

un termini de dos, tres, mesos abans de fnalitzar el 2016 és un

termini una mica feixuc, per tant hauríem de donar, hauríem de

ser més flexibles. Però bé, si és el que vol donar, tampoc no en

donaré.

Respecte de la tercera, crec que la llei d’habitatge és una

mesura important i per tant li donarem tot el suport i direm

endavant.

I respecte de la darrera proposta, sí que tornem dir que el

Govern i el Grup Socialista estam el plena disposició d’avançar

en les transferències, pensam que les transferències s’han

d’avançar. Tal vegada s’ha de repensar, com ha dit també la

Sra. Campomar abans, s’ha de repensar quin tipus de promoció

volem i quin tipus de negociació s’ha de fer, per tant s’hauria

de fer un repensament no de la quantitat en promoció, sinó del

tipus de promoció que es faci.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Vol fer ús de la paraula el

grup proposant? Sr. Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Abans de res, moltes gràcies a tots

els grups parlamentaris i a les seves aportacions per allò,

diguem, que ja han manifestat que votaran a favor, i per les

transaccions que, en gran part, esper que puguem acordar.

Les dues que ha proposat el Partit Popular les acceptarem.

Evidentment, quan nosaltres parlam de centres públics pensam

en centres sostenguts amb fons públics. Per tant, amb molt de

gust ho incorporarem. I també la segona respecte dels

tacògrafs, que efectivament és una situació -i és vera- distinta

a Eivissa i a Menorca i és una cosa que no havíem tengut en

compte a la nostra redacció.

Sr. Saura, vostè mescla ous amb caragols, i li ho dic amb

una d’aquestes minúcies. No té res a veure una cosa amb l’altra,

i la prova la té, i la tendrà, en el fet que efectivament, si s’ho

llegeix bé, veurà que el que estic dient és..., estic agafant

l’article 35, estic agafant l’article de l’Estatut, i ara ho veurà,
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d’aquí a un moment, li ho demostraré, íntegrament, no hi tinc

cap problema, no hi tinc cap problema.

La coincidència amb el Partit Popular. Vagi alerta, perquè

ara vendrà el Partit Socialista i en tenc moltes, també, amb ells.

Vull dir que no intenti entendre la realitat a partir d’aquestes

especulacions perquè ho sent molt però li acabaran fallant.

Sra. Campomar, li acceptaré la número 5 tal com està; la

número 9, no, perquè a nosaltres en aquest tema ens interessa

especialment la situació també dels interins, diguem, que es

troben en una situació concreta, i ens agradaria que anessin

dintre d’aquesta... Com que això no està en la redacció que

m’ha proposat, evidentment no puc estar-hi d’acord.

Respecte d’aquest article 35, bé, ara m’hi referiré, però...

Les ulleres jo les duc posades, i li assegur que llegesc

exactament el mateix que llegeix vostè, però de totes maneres

no es preocupi, accept la proposta que acaba de fer El Pi, i

esper que tothom l’accepti, perquè aquesta proposta que ara

llegiré reflecteix estrictament el que diu l’article 35; no crec

que vostès hi tenguin, hi puguin tenir cap emperò. Proposta de

transacció que m’ha fet arribar el Sr. Melià: “El Parlament de

les Illes Balears insta el Govern balear a complir el que disposa

l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia i, en particular, amb

l’imperatiu de normalitzar la llengua catalana i estudiar i

protegir les modalitats insulars del català de Mallorca,

Menorca, Eivissa i Formentera, i per això l’insta a fomentar el

seu ús i a promoure el seu estudi en els distints òrgans de

l’administració i, en particular, en el sector educatiu i en els

mitjans de comunicació públics institucionals, sense perjudici

de la unitat de la llengua”. Algú hi té res a dir?, esper que no.

Per tant ja en tenim una altra d’aprovada.

I seguiré...

(Remor de veus)

...seguiré... Bé, quan em diuen a MÉS per Menorca que

focalitzam i crec que no és l’únic grup que m’ha acusat de

focalitzar en el cas del centre aquest d’Eivissa, escolti, estam

plens de resolucions avui en què focalitzam en una cosa. Què

és el que els molesta, que puguem agafar l’exemple d’aquest

centre integrat de formació nàutica pesquera d’Eivissa? Jo no

ho entenc; és a dir, si ho haguéssim colAlocat com una proposta

solta, què hi haurien dit? Ara la troben dintre d’un marc

general, d’un context i diuen: “Escolti, per què no les hi posem

totes, en aquest context?”; doncs escolti, miri, perquè de la

mateixa manera que vostès estan a favor de determinats centres

sociosanitaris, etc., concrets, a l’illa de Menorca, nosaltres

podem estar a favor de la creació..., i bé que són propostes. És

a dir, no entenc l’argumentació, aquest és el problema, diguem,

i el que li volia dir.

I, finalment, respecte de les propostes del Partit Socialista,

abans no ho he dit perquè també m’ha estat suggerit per altres

grups, acceptam la transacció de la proposta número 1, referida

al Defensor de l’usuari, això sí, amb la incorporació de l’any

2017, perquè no l’ha dita ara a l’hora de llegir-ho aquí, és a dir,

durant l’any 2017, això que quedi clar, eh?, per favor, si no, no

la podríem acceptar perquè estaríem pràcticament igual que

estàvem abans de començar aquest debat.

I una altra cosa que ha estat, en fi, motiu de comentari per

part de més d’un grup, això de l’administració; els aconsell

llegir el que nosaltres hem presentat. No hem parlat de

l’administració pública, hem parlat de l’administració pública

instrumental, que és molt diferent, que és una part de

l’administració pública. Ara, que d’allà n’infereixen tota la

resta, en són ben lliures, però en tot cas estaria bé que ens

remetéssim, jo crec que seria una bona pràctica per part de tots

plegats, al que diuen els textos, al que diuen les propostes, i no

al que tots veim darrere allò, entre altres coses perquè jugaríem

amb fets i no amb especulacions, o a vegades fins i tot crec que

amb unes determinades bubotes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay.

Debat de les 38 propostes del Grup Parlamentari Socialista,

RGE 13427/16, i per defensar per part d’aquest grup

parlamentari té la paraula la Sra. Bel Oliver per un temps de

deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Disculpi, Sr. Vicepresident, disculpi. Li deman... no tenc

dret a rèplica jo també?

EL SR. PRESIDENT:

No, segons el Reglament, i crec que al full de seguiment

que tenen tots els grups parlamentaris, en el punt anterior, en el

torn de rèplica només el grup proposant, el grup és el Grup

Mixt. Per tant jo crec que vostès havien estat informats i per

això hem donat cinc minuts, perquè no es poden repartir els

cinc minuts entre dos. Qualsevol intervenció com a mínim ha

de ser de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Correcte, Sr. President. Però com està previst que el Sr.

Pericay hagi de fer la defensa de la meva rèplica?, li ho deman.

EL SR. PRESIDENT:

Això és una qüestió reglamentària que se’ls ha explicat.

Això, la lletrada ratifica que només hi ha un temps de

contradiccions de cinc minuts per al Grup Parlamentari Mixt.

LA SRA. TUR I RIBAS:

D’acord.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Pericay ha dit que pel Grup Parlamentari Mixt

parlaven ells perquè no es poden dividir els cinc minuts entre

dos.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Correcte, però entendrà, Sr. President, que és una greu

injustícia, i d’acord que serà el compliment del Reglament,

però en tot cas aquest reglament, l’aplicació i la interpretació

d’aquest reglament està cometent una injustícia i vull que consti

en acta. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

No, perdoni, Sra. Diputada, el Reglament diu ben clar que

el Grup Mixt, abans de començar la sessió, ha d’especificar en

cada moment qui parlarà, i ho diu per escrit. La Presidència

sempre ha intentat atendre les demandes del Grup Mixt i

distribuir el temps. En aquest cas la contrarèplica només és un

temps de cinc minuts, no poden parlar tots dos, ho sent molt. 

Pot començar, Sra. Oliver.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a condonar el deute que la comunitat autònoma de les Illes

Balears manté amb l’Administració de l’Estat, segons la

petició fonamentada i raonada feta pel Govern de les Illes

Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a pactar un nou sistema de finançament just, que resolgui la

situació d’infrafinançament històric, que permeti augmentar

l’autonomia fiscal i augmentar la dotació dels serveis públics

que presten les institucions públiques de les Illes Balears a la

ciutadania.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a flexibilitzar la normativa d’estabilitat pressupostària i

sostenibilitat financera amb l’objectiu de destinar els estalvis

d’anys anteriors al finançament de polítiques públiques que

garanteixin el benestar de la ciutadania. i a activar l’economia

per generar inversió i ocupació per part de les

administracions, sobretot les d’àmbit local. Un altre objectiu

a assolir és l’eliminació de les limitacions en les taxes de

reposició d’empleats públics.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a continuar amb la recuperació de drets dels empleats

públics, a la millora de la funció pública i a garantir el

reglament d’ús del català a l’administració autonòmica.

5. El Parlament de les Illes Balears reconeix l’esforç fet per

part del Govern de les Illes Balears per fomentar

l’apoderament de les dones i en la lluita contra la violència de

gènere. Així mateix, l’insta a continuar treballant en el Pacte

Polític, Social i Institucional contra les violències masclistes

i a desplegar la llei d’igualtat d’homes i dones.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears i el Govern d’Espanya a treballar conjuntament i des

del consens amb els consells insulars en la resolució de les

mancances (rutes, freqüències, horaris i preus) de la

connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears, amb atenció

especial a les rutes entre illes i les connexions d’hivern amb les

principals destinacions de la península, sempre segons allò

acordat de manera reiterada per aquest parlament, d’acord

amb les respectives competències i a partir de la suficient

dotació pressupostària per part del Ministeri de Foment per tal

de fer front a la integritat del sistema de descompte de resident

en totes les rutes aèries i marítimes (inclosa la part ara

assumida pel Govern del les Illes Balears) així com el sistema

de declaracions d’obligacions de servei públic que en cada cas

es determini, com ara la tarifa plana pels vols entre illes.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a satisfer de manera immediata les quantitats econòmiques

compromeses amb el Govern de les Illes Balears en matèria de

finançament de carreteres d’acord amb els terminis acordats

i sense vincular el pagament a la correcció del dèficit

pressupostari de l’Estat ni al finançament de la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears que, d’acord amb els consells insulars, continuï

impulsant línies de promoció i consum de productes

agroalimentaris (amb preferència pels considerats de

producció ecològica) i artesans propis de cadascuna de les

Illes Balears aprofitant els canals de promoció turística i

afavorint la generació de sinergies amb la indústria turística

i les seves vies de comercialització per tal de continuar així,

propiciant que la riquesa generada per la renda turística

arribi a més sectors productius de les Illes Balears.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a atendre les peticions de les associacions de persones

amb malalties neurodegeneratives, tenint en compte totes les

especificitats d'aquestes malalties en els processos de revisió

i actualització dels barems tractant en tot moment poder

realitzar els processos de valoració amb equitat i atenent les

característiques de l'avanç del procés degeneratiu, i a

modificar el barem per a l'avaluació del grau de discapacitat,

reconeixent després del diagnòstic de m alalties

neurodegeneratives un percentatge de discapacitat del 33%.

10. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de

les Illes Balears per continuar treballant en el

desenvolupament normatiu del decret de l'esport escolar per

garantir les qualificacions adequades pel sector.

11. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de

les Illes Balears per continuar amb les gestions amb el

Ministeri de Cultura per tal de subsanar les deficiències del

Teatre des Born de Ciutadella i que finalment es pugui

utilitzar.

12. El Parlament de les Illes Balears constata i estalona el

suport que dóna el Govern de les Illes Balears a la

candidatura de "Menorca Talaiòtica" per ser nomenada per la

UNESCO patrimoni mundial.

13. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de

les Illes Balears per continuar les obres d’adequació i millora

de l' Escola d'Adults de Maó.

14. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de

les Illes Balears per redactar el projecte del Conservatori de

Música de Menorca.
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15. El Parlament de les Illes Balears constata la importància

de garantir el dret a la prevenció i la protecció de la salut

mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter universal a

totes les persones que resideixen a les Illes Balears, amb

exemples com la recuperació de l’assistència sanitària a les

persones en situació irregular d’aquesta comunitat, a més

d’eliminar la taxa per l’emissió de la targeta sanitària

individual, millorar l’accessibilitat als recursos sanitaris

obrint els centres de salut l’horabaixa i establir el servei 24

hores de trasllat urgent de malalts de l’illa de Menorca

mitjançant avió ambulància, entre d’altres mesures.

16. El Parlament de les Illes Balears constata la voluntat del

Govern de les Illes Balears de millorar les condicions de les

persones que s’han de desplaçar des de Menorca, Eivissa i

Formentera a l’hospital de referència a Mallorca, així com

que hagi eliminat el copagament d’allotjament a la residència

Can Granada, que hagi actualitzat l’import de les dietes i que

hagi signat convenis de colAlaboració amb diverses entitats per

augmentar els serveis que s’ofereixen a la ciutadania, i així

mateix insta el Govern de les Illes Balears a continuar fent la

feina necessària per tal de construir una residència per a

malalts desplaçats dins el complex hospitalari de Son Espases.

17. El Parlament de les Illes Balears constata la voluntat de

recuperar la gestió directa de la Residència de Sa Serra a Sant

Antoni de Portmany per poder assegurar la qualitat del servei

als diferents usuaris.

18. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern

de les Illes Balears ha començat amb l’acció envers

l’ampliació i l'actualització de les infraestructures educatives

a les diferents illes i als diferents tipus d'ensenyaments per

poder millorar les condicions i la qualitat de tots els serveis

educatius; així mateix constata l’increment de 600 professors

i continuarà treballant per millorar la situació educativa.

19. El Parlament de les Illes Balears constata les millores

qualitatives i quantitatives dels serveis complementaris de

transport, menjadors, escoles matineres i ajudes per llibres que

s’ofereix a la comunitat educativa i que han permès una

millora substancial de la qualitat i una reducció de les

despeses a les famílies.

20. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç realitzat

pel Govern de les Illes Balears en la concertació de places per

a l’atenció residencial de persones dependents i insta el

Govern per continuar en les inversions en residències

públiques per adaptar-les als requisits imprescindibles per

poder atendre més persones dependents.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a presentar el projecte per tal de consensuar el

pla director de l’antic l’Hospital Son Dureta com a espai

sociosanitari i a continuar l’adaptació i la rehabilitació de

l’antic hospital de Can Misses per acollir un nou centre de

salut, la residència de malalts de Formentera i l’atenció

sociosanitària.

22. El Parlament de les Illes Balears constata la reducció de

les llistes d’espera en intervencions quirúrgiques, en les

consultes amb l’especialista hospitalari i a les proves

diagnòstiques, i insta el Govern de les Illes Balears a

continuar reduint-les; així mateix constata l’increment de 480

professionals sanitaris.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d’Espanya a derogar el Reial Decret Llei 16/2012 i a suprimir

el copagament farmacèutic als pensionistes.

24. El Parlament de les Illes Balears constata que al llarg de

la passada legislatura no s’ha aprovat el nou Règim Especial

per a les Illes Balears, no s’ha revisat el sistema de

finançament de les comunitats autònomes i no s’han rebut les

inversions estatutàries, i exigeix al Govern d’Espanya tancar

els acords necessaris per garantir abans de finals de la present

legislatura l’execució de les inversions estatutàries, la millora

del sistema de finançament de les comunitats autònomes i

l’aprovació del nou Règim Especial per a les Illes Balears; a

més, a situar la inversió per càpita a les Illes Balears,

mitjançant els pressuposts de l’Estat per al 2017, almenys a la

mitjana de l’Estat Espanyol.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a continuar fent una política econòmica per

afavorir la reactivació econòmica, d’acord amb les necessitats

dels ciutadans, amb diàleg i consens i amb la finalitat de

redistribuir la riquesa que es genera i així reduir desequilibris

i desigualtats que s’han produït el temps de la crisi.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a continuar treballant amb els consells insulars

i els ajuntaments per tal d’estructurar productes turístics que

es desenvolupin fora de temporada alta, amb l’objectiu

d’allargar la temporada, i aconseguir una millor ocupació,

estable i de qualitat; així mateix insta el Govern de les Illes

Balears a la regulació efectiva del lloguer turístic.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a posar en marxa, per a 2017, un nou pla

extraordinari de lluita contra la precarietat en el treball, atès

que en edicions anteriors ha demostrat una eficàcia en els seus

resultats.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a elaborar una llei de salut laboral que aporti

mesures i polítiques destinades a combatre l’accidentalitat

laboral d’aquesta comunitat. Així mateix, s’insta a impulsar

l’Institut Balear de Salut Laboral a fi de detectar i estudiar les

malalties d’origen professional que actualment passen

desapercebudes com a contingències comunes i contribuir així

a una millor qualitat d’ocupació dels treballadors d’aquesta

comunitat.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a aprovar un pla d’ocupació, que aposti per les

polítiques actives d’ocupació, la millora del capital humà i

l’augment de les possibilitats reals d’inserció laboral dels

desocupats i que contribueixi a potenciar la productivitat i la

competitivitat de les empreses de les Illes. Així mateix, s’insta

que el Govern doni continuïtat a les polítiques actives

d’ocupació engegades des del SOIB en aquesta legislatura.
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30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a presentar una llei d’indústria que estableixi el

marc normatiu necessari per fomentar l’activitat industrial i

contribueixi així a la diversificació del model productiu de les

Illes Balears a través del foment de la innovació, la millora del

capital humà i la internacionalització de les empreses; així

com a desenvolupar un Pla industrial que impulsi el sector

industrial i ajudi la consolidació i la diversificació del model

econòmic, tot augmentant la competitivitat i la productivitat de

les empreses industrials de les Illes Balears. Així mateix, insta

el Govern de les Illes Balears a elaborar programes i mesures

específics per consolidar els sectors tradicionals i potenciar els

sectors estratègics i emergents.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

fomentar, a través del programa iComerç, el model de comerç

mediterrani, integrat en els nuclis urbans, barriades i ciutats

a través de plans de dinamització comercial que promoguin el

consum de proximitat, un model que sigui allà on hi ha les

persones, que salvaguardi el territori i sigui respectuós amb el

medi ambient; així mateix desenvoluparà, a través del

programa iComerç, accions que mantinguin i millorin la

competitivitat i la viabilitat del petit i mitjà comerç de les Illes

Balears. Per això, insta a potenciar les noves tecnologies i les

eines punteres en innovació aplicades a la gestió de l’activitat.

32. El Parlament de les Illes Balears celebra l’elaboració d'un

Pla d'Infraestructures que, entre altres, preveu la construcció

del CEIP a l'illa de Formentera.

33. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de

lluitar contra la pobresa per tal d’ evitar que hi hagi una sola

persona, una sola família sense atenció i sense seguiment de

la seva situació de pobresa. Per aquest motiu, el Parlament de

les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar

l’acord entre agents empresarials, administracions insulars i

entitats socials per poder participar dels plans insulars de

lluita contra la pobresa.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a treballar en estreta relació amb el Consell

Insular de Menorca en l’àmbit dels Serveis Socials, garantint

les corresponents aportacions econòmiques al consell insular

per part del Govern de les Illes Balears, per compensar la

despesa feta pel consell de més en el pagament de la Renda

Mínima d’Inserció, adjudicant la corresponent subvenció per

part del Consorci de Recursos Sociosanitaris, i permetent a la

Fundació per a Discapacitats de Menorca poder accedir als

ajuts que anualment es concedeixen per part del Govern de les

Illes Balears per a entitats que treballen la discapacitat.

35. El Parlament de les Illes Balears constata la importància

de la Renda Social i insta el Govern de les Illes Balears a

ampliar, el proper any 2017, els perfils dels colAlectius

beneficiaris de la Renda Social Garantida, segons l’article 4

de la llei 5/2016 de 13 de abril, de la renta social garantida.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a no permetre que es porti a terme el projecte de

línies elèctriques previst en Es Fornàs, pel dany mediambiental

que suposa.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a elaborar el corresponent projecte arquitectònic

de conversió de l’edifici de l’antic hospital Verge del Toro en

un centre d’ús sociosanitari.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a revisar el pla hidrològic i el pla de sequera

incrementant la participació dels consells, amb l'objectiu

d'aconseguir una millor gestió de l'aigua a cada illa. Els

diversos problemes per la falta d'aigua i la diversitat de motius

diferenciats per illes que causen aquests problemes de sequera,

fan necessari plantejar-se un gestió de l'aigua individualitza

per illes, que permeti una gestió més agilitada a l'hora de

resoldre aquests problemes.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. El Grup Socialista ha presentat 38

propostes de resolució que la presidenta Armengol, membre del

nostre grup, coneix perfectament, així com tota la resta de

propostes de resolució, tot i que no sigui avui en aquest ple.

Com ja han dit companys nostres, la presidenta Armengol és a

BrusselAles a defensar els interessos de les Illes Balears en

matèria de turisme, en matèria de pesca, en matèria

agroalimentària, en matèria de protecció civil, i tota una sèrie

de qüestions molt importants que mereixen atenció i que ben

segur defensar el més bé. També tendrà, per suposat, complit

coneixement de tot allò que ha passat avui, i els he de dir que

tampoc no tenia previst intervenir en aquest ple de les

propostes de resolució. Això per una banda. 

Per l’altra, la presidenta nostra, la presidenta Armengol,

contestarà les preguntes orals que tenia avui la setmana que ve.

Vull dir que aquesta queixa contínua sobre la presidenta crec

que queda absolutament buida de contingut.

Com deia ha presentat el nostre grup 38 propostes de

resolució que versen sobre qüestions molt diverses. Per això,

per sistematitzar una mica i perquè en deu minuts no és

possible parlar acuradament de cada una d’elles, les he

agrupades en dos grans blocs: per una part, aquell bloc de

propostes de resolució que tenen com a destinatari el Govern de

l’Estat, quasi bé totes elles amb contingut econòmic; i, per una

altra part, aquelles propostes de resolució que tenen com a

destinatari el Govern de les Illes Balears, i que ordenaré en el

seu moment en quatre eixos.

Començam per les que van adreçades al Govern de l’Estat,

un govern en funcions que aprofita aquesta situació per no

atendre les peticions del Govern, amb excuses precisament que

està en funció. D’aquesta manera fa un any que no se sotmet al

control del legislatiu i que no compareix al Congrés dels

Diputats per donar compte de les seves actuacions, una qüestió

absolutament irregular. Està en funcions i no dóna les xifres

econòmiques a les comunitats autònomes, necessàries perquè

puguin elaborar els seus pressuposts. També estava en

funcions, però, quan va proposar l’exministre Soria, que dimití

pels papers de Panamà, com tots recordam, per ocupar un alt

càrrec al Banc Mundial a Washington. Per això també està en

funcions quan es desdiu dels compromisos que ha pres amb el

Govern de la nostra comunitat. És evident que davant aquesta

situació el Parlament de les Illes Balears no pot deixar de
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reivindicar davant el Govern d’Espanya, com molt bé ha fet

també el Govern de les Illes Balears, propostes justes que, sens

dubte, millorarien la qualitat de vida dels ciutadans d’aquestes

illes.

Per això, el nostre grup proposa que aquest parlament insti

el Govern d’Espanya que condoni el deute que té amb la nostra

comunitat, la nostra comunitat amb l’administració del Govern

d’Espanya, del Govern, amb l’administració de l’Estat, que

pactin un nou... a pactar, més ben dit, un nou sistema de

finançament just que ens permeti augmentar la nostra

autonomia fiscal; li demanam també la flexibilització de la

normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,

amb la finalitat de destinar estalvis d’anys anteriors a millorar

el benestar dels nostres ciutadans.

Reividicam davant l’Estat la millora de la connectivitat

aèria i marítima de totes les illes especialment els mesos

d’hivern, tant entre illes com entre cada illa i la península. 

Demanam una tarifa plana per a vols entre illes,

reivindicada i que ens consta que ja des de la Conselleria de

Territori fan feina perquè això sigui una realitat el més aviat

possible. 

Seguim reivindicant el que és nostre, el que tenim per

Estatut d’Autonomia i que el Govern de l’Estat ignora, ens

referim a les inversions estatutàries i que no han arribat; així

com aprovar un nou règim especial per a les Illes Balears, que

el nostre estatut també contempla i que a dia d’avui seguim

sense; com és també una reivindicació històrica de millorar les

inversions de l’Estat en aquesta comunitat i situar-nos a la

mitjana estatal i acabar així amb el maltractament pressupostari

del Govern de l’Estat cap a aquestes illes.

Una altra petició justa és la derogació del Reial Decret

16/2012 i així suprimir el copagament farmacèutic dels

pensionistes.

Així també, demanam al Govern de l’Estat una sensibilitat

amb les persones... una sensibilitat especial amb les persones

amb malalties neurodegenaratives i per això demanam la

modificació del barem d’avaluació del grau de discapacitat

d’aquestes malalties i que es reconegui la discapacitat del 33%,

reivindicacions d’aquest Parlament al Govern d’Espanya que

esperem que tengui el suport de tots els grups d’aquesta

cambra.

Pas ara al bloc de propostes de resolució adreçades al

Govern de les Illes Balears que he agrupat en tres blocs, en tres

eixos: un és compensar el dèficit d’infraestructures, l’altre és

seguir enfortint l’estat del benestar i per acabar propostes per

aprofundir en un model econòmic més diversificat.

Pel que fa a les infraestructures, un bon nombre de

propostes van en el sentit de recuperar, reconvertir, rehabilitar

o revisar les existents, tot això a distints departaments del

Govern. Dins educació, només per dir-ne unes quantes, millorar

l’escola d’adults de Maó, així com construir un nou CEIP a

Formentera; infraestructures culturals, com és continuar amb

les gestions davant el ministeri i així agilitar els tràmits per

permetre utilitzar el més aviat possible el Teatre des Born a

Ciutadella, així com redactar el projecte del conservatori de

música de Menorca perquè pugui ser aviat una realitat.

Infraestructures sociosanitàries, com és la construcció dins Son

Espases d’una residència per a desplaçats de Menorca, Eivissa

i Formentera, així com consensuar també el pla director de Son

Dureta perquè sigui un espai sociosanitari; adaptar i rehabilitar

Can Misses, per acollir un nou centre de salut i residència de

malalts de Formentera; elaborar un projecte arquitectònic de la

conversió del Verge del Toro en un centre d’ús sociosanitari.

Aquest primer any de govern les prioritats socials han estat

les protagonistes de l’agenda política del Govern, però encara

queda molta feina per fer. Per això, per seguir enfortint l’estat

del benestar i recuperar drets i serveis perduts en la passada

legislatura, proposam invertir encara més en residències

públiques per poder atendre més a persones dependents;

demanam el desplegament de la Llei d’igualtat entre homes i

dones i també aconseguir un pacte polític social i institucional

contra la violència masclista; demanam la recuperació dels

drets perduts pels funcionaris la passada legislatura i celebram

la recuperació del sistema sanitari públic de caràcter universal,

així com la millora d’accessibilitat als centres de salut obrint els

horabaixes i, com no, celebram que Menorca gaudeixi del

trasllat urgent de malalts mitjançant l’avió ambulància.

Constatam que les condicions de les persones que s’han de

desplaçar des de Menorca, Formentera i Eivissa a Mallorca han

millorat significativament ja que s’ha eliminat el copagament

i s’ha actualitzat l’import de les dietes.

Constatam així mateix la voluntat de recuperar la gestió

directa de la residència de Sa Serra de Sant Antoni de

Portmany per poder assegurar la qualitat del servei dels usuaris.

Demanam també al Govern seguir amb les millores

qualitatives i quantitatives del servei de transport, menjador,

escoles matineres i ajuts per als llibres que ha permès una

millora de la qualitat i també d’una reducció de les despeses de

les famílies.

S’ha de seguir lluitant contra la pobresa i per això demanam

impulsar un acord entre agents empresarials, administracions

insulars i entitats socials per eradicar-la.

Demanam també al Govern de les nostres illes que

garanteixi les aportacions econòmiques als consells i que

faciliti els tràmits perquè la Fundació de Discapacitats de

Menorca pugui accedir als ajuts del Govern.

També instam al Govern a ampliar el proper any els perfils

dels colAlectius beneficiaris de la renda social garantida per a

així poder arribar a més persones.

Passam ja, per acabar, a les propostes per millorar el model

econòmic, així, instam el Govern a promocionar els nostres

productes agroalimentaris i la nostra artesania i aprofitar

sinèrgies en la indústria turística per tal d’aprofitar la potència

del turisme, també per poder llançar altres sectors productius.

Donam suport a la candidatura Menorca Talaiòtica,

patrimoni mundial per la UNESCO perquè seria molt bo que



2768 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 50 / 27 de setembre de 2016 

 

s’aconseguís aquest nomenament, bo per al medi ambient, bo

per al turisme, bo per a la cultura.

Instam el Govern que reguli el lloguer turístic i també que

treballi de valent amb els consells insulars i ajuntaments perquè

junts estructurin productes turístics que desenvolupin fora de

temporada alta per aconseguir una millor ocupació estable i de

qualitat.

Dins aquest mateix bloc hem formulat propostes que

incideixin sobre altres sectors productius i sobre els

treballadors, actors importants de la transformació i millora del

model econòmic. Per això instam el Govern que posi en marxa

un nou pla extraordinari de lluita contra la precarietat en el

treball. També l’instam que elabori una llei de salut laboral

amb mesures per combatre l’accidentalitat laboral i també per

poder detectar malalties d’origen professional i que ara passen

desapercebudes.

Instam el Govern perquè aprovi un pla d’ocupació que

contengui polítiques actives d’ocupació i d’inserció laboral dels

desocupats. 

Demanam també que presenti una llei d’indústria que

fomenti l’activitat industrial i contribuir així a la diversificació

del sector productiu. També l’instam perquè presenti un pla

industrial que impulsi el sector i així ajudi a la consolidació i

diversificació del model productiu.

Per acabar, no podia quedar a fora el comerç i per això

demanam al Govern que desplegui un programa de comerç que

millori la competitivitat, la viabilitat del petit i mitjà comerç. 

Són totes propostes encaixades dins els acords pel canvi per

seguir treballant i fent realitat els compromisos que vàrem

prendre amb la ciutadania.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. Fixació de posicions de

cadascun dels grups parlamentaris, pel Grup Parlamentari

Popular... qui és? El Sr. Company, per un temps de deu minuts.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President, molt bones tardes. Bé, jo,

avui, sincerament, doncs escoltant la Sra. Oliver, que ha parlat

tant de la presidenta Armengol m’ha fet com a ganes que fos

aquí, és a dir, no sé per què no hi pot ser si és ella la que va

fixar el dia per ser-hi, però bé, que és a BrusselAles, idò molt bé,

però sincerament jo és que l’enyor una mica, què vol que li

digui?, m’agrada tenir-la aquí, m’agrada molt tenir-la aquí, i

crec que és un debat suficientment important perquè hi fos; a

BrusselAles, també, però com que podia tenir les dues coses

perfectament..., però bé amb el dia que hi ha hagut aquí quasi,

quasi m’estim més, perquè l’estim molt la presidenta, m’estim

més que no hagi estat aquí, almenys no s’ha hagut de menjar tot

el que li ha tocat a una altra consellera avui aquí.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Però bé, debatem avui les propostes que ha presentat el

Partit Socialista, 38 propostes, com ha dit la Sra. Oliver, de les

quals jo ja els anuncio que més de vint les donarem... les

votarem a favor. Des del Partit Popular hem fet feina amb

esperit responsable i positiu i hem intentat poder donar suport

al màxim de propostes, tot i que voldria fer unes primeres

consideracions.

Consideracions. Bé, hi ha una sèrie d’abstencions que farem

en temes que tal vegada podríem estar fins i tot d’acord amb

alguns temes en el fons, però tenim molts dubtes de com ho

aplicaran. Per tant què deim?, feim abstenció i veurem vostès

com ho duen a terme, que sincerament ja li dic que ens fiam

molt poc que ho duguin a terme així com toca.

Veim que aquí es constaten també molts de desitjos, sense

res més. Per tant també és una de les coses que volia comentar-

los. Una de les coses que també, i li ho he comentat a vostè

abans, a veure si consensuàvem alguna cosa però no m’ha dit

absolutament res, és dir-li: els costa tant reconèixer que alguns

dels temes que diuen aquí ja s’han vengut fent els darrers

governs?, ni tan sols l’anterior, sinó l’altre? Però vostès

segueixen instalAlats en allò de la passada legislatura: el no pel

no al Partit Popular. Bé, jo li vull dir, Sra. Oliver, i li ho he dit

abans, que nosaltres volem superar aquest no pel no; això

s’hauria d’haver acabat, s’hauria d’haver acabat, però vostès

mateixos. Nosaltres avui li tornam a donar una lliçó del fet que

ho superam. El no pel no perdura massa vegades, sobretot per

part del seu grup.

I entram ja a analitzar -perquè els deu minuts se n’aniran

molt aviat- les propostes. Miri, en aquest món hi ha unes

normes a complir. Podem coincidir en el fet que les Illes

Balears estan mal finançades, però també hem d’admetre que

en aquesta terra cada any s’han anat fent pressupostos en què

s’ha gastat molt més del que s’ha ingressat, i aquests excessos,

que ha ocasionat tirar de dèficit, ens han duit a tenir un deute

enorme i del tot insostenible, i això ha estat cosa de tots.

Demanar ara a Madrid que ens condonin el deute cercant

fonamentar-ho en el fet que tenim un dèficit històric, jo crec

sincerament que és un fonament molt fluix; de fet totes les

comunitats autònomes posen el mateix argument davant Madrid

i ja es veu bastant clar que això no arribarà a bon terme, i

només servirà per fer fum traient l’eslògan que a vostès els

agrada tant, que és Madrid nos mata.

També saben vostès que pràcticament no tan sols no

s’amortitza res, ho sap perfectament la consellera d’Hisenda;

no s’amortitza res sinó que cada any s’incrementa el deute, i

això continuarà essent així mentre hi hagi possibilitat de fer

dèficit; per això no importa haver anat a Harvard, vostè ho sap

perfectament; vostè quan se’n vagi haurà deixat la comunitat

més endeutada que fins ara, perquè pega coça per endavant a

l’endeutament i ni tan sols no ha de pagar ara els interessos

gràcies a una cosa que és el FLA, que a vostès no els va agradar

gens però que ara tant bé els va. Escoltin, convendran amb mi

també que és poc responsable, i que ben segur ningú de vostès

no ho faria a ca seva, com també ben segur que cada un de

vostès paga els seus préstecs i les seves hipoteques i a ningú no
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se li ocorre dir al banc que li condoni el deute sense més ni

més.

Per tant no donarem suport a la condonació del deute

perquè ens sembla poc fonamentat, poc seriós i fins i tot

podríem dir una frivolitat. En canvi sí que li donarem suport a

demanar un nou finançament just per a Balears que resolgui la

situació d’infrafinançament, però també evitant tudar els

doblers.

Si passam al punt, a la proposta tercera, clar, vostès tornen

caure en allò que els agrada: destinar els estalvis d’anys

anteriors a continuar gastant per sobre de les nostres

possibilitats, i això torna a ser una mala praxi. De fet estic

segur que la mateixa consellera no ho fa a ca seva, això, sinó

que destina els estalvis a tornar deute, i això sense cap dubte,

a més, duria benestar o durà benestar per als seus fills, si ho fa

així, perquè no els deixarà ni les cases endeutades ni amb

hipoteques ni res, sinó que els podrà deixar les coses molt més

lliures, i això els donarà moltes més possibilitats de viure

millor. 

A la quarta no farem demagògia barata, farem una

abstenció. En el punt cinc, escolti, és un dels que jo li deia.

Tant els costa reconèixer que tots els grups que han tengut

govern han volgut fer feina en benefici de l’apoderament de les

dones, la lluita contra la violència de gènere, etc.? Jo crec que

aquí ens hauríem de poder entendre, Sra. Oliver, i hauríem de

poder dir que hem estat tots, no?, no voler acaparar només un

sol grup.

A la proposta 6 li direm que sí. A la proposta 7..., miri,

farem una abstenció. Aquí jo tenc un dinar jugat -era un sopar

però l’hem passat a dinar- amb la consellera d’Hisenda, perquè

el protocol d’intencions que vostès firmaren diu el que diu;

quan ho firmaren ja estaven tancats els pressuposts l’any 2016,

com bé ha dit vostè era dia 3 de desembre de 2015, o s’ha dit

avui matí, i vostès ja varen dir que l’anualitat de 2016 ja sabien

que no es podia posar als pressuposts, estaven tancats, però ho

varen firmar..., vostès ho firmaren, la Sra. Armengol. Per tant,

escolti, vostè sabia perfectament que no es cobraria el 2016, i

aquí el que diu és que es repartirà -ho llegesc per si no ho

recorda- “particularmente este esquema de articulación se

promoverá por importe máximo de hasta 80 millones de euros

anuales. No obstante, en el caso de que en el ejercicio 2016 no

se doten por razones presupuestarias los correspondientes

créditos para esta finalidad, el importe no ejecutado se

acumularia a 2017 y 2018”. Això és el que diu el seu protocol,

a més d’una sèrie de coses més. Per tant vostès el que haurien

de fer és lluitar per al 2017 i 2018. Telefoni al Sr. Sánchez,

digui-li que deixin de destorbar a Madrid, i potser encara

podríem fer pressupostos per a l’any que ve, però, si no, ni tan

sols aquesta consellera podrà disposar dels 80 milions de

carreteres per a l’any que ve, perquè prorrogarem pressupostos

i quedarà amb la boca badada al cel. I molt menys de manera

immediata. Fa falta jugar un poc a demagògia. No sé si vostè,

consellera, ha estat qui ho ha redactat. Com es pot atrevir a

demanar al Govern d’Espanya que paguen de manera

immediata quan té firmada una cosa diferent? No l’havia

d’haver firmada, si de cas. 

Miri, en el punt 8 parlen de promoció de consum de

productes agroalimentaris; sense cap dubte també hi donarem

suport; només es tracta de complir amb allò establert en el PDR

tal com el vàrem deixar nosaltres. Només tenc aquí..., bé, també

qualque membre de l’equip del conseller té uns determinats

interessos per l’agricultura ecològica i intenta prioritzar-los;

cap problema, ja va bé.

El punt 9 nosaltres, bé, ja ho hem dit, es varen equivocar; la

nostra diputada Sandra Fernández ho va veure tot d’una i va dir

que no és al Govern de les Illes Balears que han d’instar, és al

Govern de l’Estat; això ja ho han corregit i ens va bé. 

A la 10 i a l’11 els direm que sí. La 12 torna a ser una que

podrien reconèixer la feina feta per tots els governs i consells

anteriors, però també els direm que sí, no es preocupin. A la 13

i la 14 també els direm que sí. Bé, a Menorca es veu que des

que no varen parlar..., la presidenta Armengol en el discurs de

l’altre dia, s’han posat les piles i els faran un poc de cas.

A la 15 les mesures ens semblen bé però creim que estan

mal aplicades, i està clar que el Govern ha actuat amb

precipitació, amb falta de recursos, amb falta de mitjans i de

planificació a l’hora de posar-los en marxa. Està bé dir que

obriran els centres de salut els horabaixes, però ho fan amb els

mateixos professionals que el matí. Vostè em diu sempre, o ho

sent dir: “és que n’hem fetes 6.000, de visites, l’horabaixa”; i

el matí quantes n’han llevades? Això és el que ens haurien de

dir. Han creat un caos dins el món sanitari tremend, i això ho

sap vostè, consellera, perquè és del món sanitari, i li ho diuen

un dia sí i un altre també.

La 18 constata la voluntat de millorar les condicions de les

persones. Idò miri, està molt bé, i una vegada constatada la

voluntat què farem? Vull dir, anem a veure-ho, posin

pressupost i es veurà. Hi ha molta de filosofia i molt de

massage, per aquí enmig.

A la proposta 17 farem una abstenció. Assegurar la qualitat

del servei, ens diuen; volen recuperar la gestió directa per

assegurar la qualitat del servei als diferents usuaris. És que no

n’hi ha?, no es dóna bon servei a través d’aqueixa empresa

concessionària? Si és la mateixa empresa que aquí a Mallorca

gestiona una residència i resulta que aquí ho fa bé i a Menorca

no, tot és un poc estrany. Sembla que quan els convé apliquen

allò de privat, igual dolent, i quan no els convé incrementen els

convenis o els concerts sanitaris.

A la 18 -i només vaig per la 18, no s’enfadi, Sra. Santiago,

que em fa perdre temps- a la 18..., a la 18 resulta que, bé, diuen

que vostès han començat a fer les infraestructures, i resulta que

el Partit Popular va fer un préstec al Banc Europeu d’Inversions

per començar les infraestructures. I em diuen que han posat 600

professors, però el que no diuen és que el 2015-2016 el Partit

Popular ja en va deixar 373 de pressupostats, dels 600.

(Remor de veus)

Tant els costa tornar a dir això? Tant els costa tornar a dir

això? Això és molt bo de comprovar, no importa fer “uro” ni

“uro”; per fer “uro” no importa sortir de la selva.
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(Alguns aplaudiments)

A la 20 tornam estar amb el problema de tots els governs.

Jo crec que hauríem de fer un esforç. Allò de Son Dureta del 21

està molt bé, és a dir, hem de consensuar el projecte; bé, abans

de consensuar el projecte a mi m’agradaria dir a la Sra.

Armengol que convendria que parlàs amb els seus, perquè

sembla ser que no ho han consensuat, ni tan sols no han parlat

amb els seus, com ha passat avui matí, i el pobre director,

exdirector de l’Advocacia avui ja dormirà molt més tranquil a

ca seva. 

Supòs que estan assaciats de consensos. Al 22..., bé, farem

una abstenció; també ens sembla bé que dins les seves

possibilitats redueixin les llistes d’espera però, clar, el que ens

pareix lamentable és que tota la legislatura passada vostès

s’inflassin la boca de dir que no amb concerts, no amb concerts

amb privats, i vostès ho han fet amb concerts privats. Ens

pareix bé, eh?, no tenim res a dir.

Del REB vostès ens diuen que el volen tenir abans d’acabar

la legislatura. No he sabut ben bé si em parlen de la d’aquí o de

la de Madrid, que ja n’hi ha hagudes dues i pareix que n’hi

haurà una altra, i la d’aquí, al ritme que van, no pareix que hagi

de durar gaire, tampoc. 

(Algunes rialles)

En el 25 vostès diuen que volen continuar fent una política

econòmica per afavorir la reactivació econòmica. Escolti, no ho

han fet fins ara, ens hem perdut a qualque lloc; en tot cas

haurien de posar per començar a fer-ho, perquè fins ara el que

han fet ha estat destruir-la, han fet tot el que havien de fer per

aturar tota la inversió que fos necessària, i això també no és una

cosa que s’hagi d’estudiar molt, s’ha vist amb les normes que

vostès han derogat i que han aturat les inversions. Crec que

hem de fer un esforç, i em consta que el conseller de Territori

l’està fent; no altres consellers, que estan fent tot el contrari per

continuar aturant les coses.

El 26..., ens sembla bé donar suport a la

desestacionalització...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, hauria d’anar acabant.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Vaig acabant, vaig... supòs que entendrà que són moltes

propostes i que surten a molt poc per a cada una. Ho va dir

l’altre dia la Sra. Prohens, quin producte volen vostès?(...)

deien que sí. No volen turisme nàutic perquè és de rics, no

volen de golf perquè gasta aigua, turisme de bicicletes perquè

colAlapsen les carreteres, el senderisme erosiona les muntanyes

i espanta els ocells. Bé, digui’ns quin volen? 

Al 27 i al 28 els direm que sí. El 29 torna a ser una cosa que

crec que podríem dir que ho hem fet tots, tots hem intentat fer

cosa. Al 30 direm que sí. Al 31 direm que sí. Al 32 farem una

abstenció, però celebrarem moltíssim que hi hagi el CEIP de

Formentera, ara que se n’ha anat la representant, quan estigui

acabat. Al 33 direm que sí. Al 34 també direm que sí. Al 35

constatam la importància de la renda social, ja li han dit avui

matí, vàrem parlar de 60 milions en campanya electoral, 20

milions en el pressupost i després només hi ha...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, ha d’acabar.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

... -i ja acab. El 36, ens agradaria que no diguessin que no es

pot fer sinó que siguin línies soterrades. El 37 direm que sí,

convendria fer qualque cosa més que el projecte. I al 38, idò,

direm que no, perquè el que ha de fer el conseller és fer el Pla

de sequera que és el que li ha manat el Pla Hidrològic, des del

dia 3 de juliol de 2015, i encara no s’hi ha posat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, ha d’acabar.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, per un temps de

deu minuts, la Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Permeti’m, en primer lloc, recordar

aquí que els grups parlamentaris exerceixen una tasca

fonamental que és la de controlar el Govern, que el Parlament

és la cambra legislativa, que no som aquí per a celebracions ni

per aplaudiments sinó per donar solucions, per això ens han

posat els ciutadans i les ciutadanes a totes les persones que

ocupam els escons aquí i pensam que aquesta no és la cambra

d’aplaudir, de celebrar les magnífiques accions del Govern,...

(Algunes rialles i remor de veus)

... que era precisament el que feia el Partit Popular en el seu

temps, sinó precisament per acomplir les nostres feines i donar

per fet el que hem vengut a fer aquí.

(Alguns aplaudiments)

Hi ha hagut molt de debat aquests dies i molta preocupació

per si votarien o no els signants dels acords pel canvi tots

plegats les propostes de resolució que hem debatut durant

aquestes jornades passades. Jo no vull pensar que som aquí fent

un paperot i fent apaños, sinó que realment el que hem fet

serveix per a alguna cosa, que és precisament donar

compliment a aquell full de ruta que tenim marcat des de l’inici

que són els acords pel canvi.

Nosaltres ens ho prenem de manera seriosa i per això votam

el que pensam, hem fet suggeriments, hem arribat a consensos

precisament en aquestes qüestions de no venir aquí a fer

propostes d’autobombo, com feia in illo tempore el Partit

Popular, i en consonància amb les qüestions que defensam i

que són cabdals en el nostre full de ruta polític. Llavors, no

votam perquè haguem signat un pacte ni perquè haguem de
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donar imatge d’unitat els grups que formam els acords pel

canvi, no som un bloc rígid ni un bloc compacte, el que som és

un bloc que té un horitzó comú, esperem que sigui comú

realment i veritablement, i el debat ens ho prenem com una

qüestió sana i no com un problema el fet de tenir discrepàncies

entre nosaltres.

Ara, passaré a comentar les diferents propostes de resolució

amb les quals hem estat d’acord i explicaré d’algunes per què

i, bé, en el cas de dues d’aquestes ens abstindrem i també

donaré les explicacions adients.

Hi ha una qüestió que m’agradaria abans de començar a

deixar clara, que també enllaça amb el que vaig explicar al

debat de dimecres passat, i és que la proposta 26, encara que la

votarem a favor, no parla clarament del problema que tenim

davant amb la saturació turística. Jo diria al Partit Socialista

que no tengui por a utilitzar i fer servir el terme “saturació

turística”, no passa res, un 80% de la gent de les nostres illes

sap ja, i així s’ha demostrat a les enquestes, que per molts de

turistes que venguin a les nostres illes les seves condicions

laborals ni milloren ni el seu benestar econòmic es veu afectat

en bona mesura.

Respecte de la proposta de resolució del Partit Socialista

número 1, estam d’acord amb el tema de la condonació del

deute de l’administració, però també volem posar damunt la

taula, i així ho hem fet en la nostra proposta, la qüestió de

l’auditoria del deute. Ara sentia parlar el portaveu del Partit

Popular i deia que no votarà a favor, sembla que són amants del

deute, senyors del Partit Popular, perquè precisament el deute

ens imposa una tirania sobre els (...) dels ciutadans i ciutadanes

que sembla que és el que vol suportar el Partit Popular.

Amb la proposta número 2 estam totalment d’acord que és

necessari, supòs que aquesta serà una de les qüestions en la

qual no hi haurà molt de debat, en la necessitat d’un nou

sistema de finançament autonòmic, perquè precisament moltes

de les mancances que tenim les trobam per manca de

finançament adequat.

Quant a la proposta número 7, és molt necessari recuperar

els diners dels convenis de carreteres, és a dir, necessitam que

l’Estat, governat pel Partit Popular, acompleixi els seus

compromisos amb nosaltres. 

Després, m’agradaria també fer esment a les propostes 11

a 14 perquè trobam que són, des del nostre grup parlamentari,

molt importants, en la mesura que es dediquen a Menorca, que

és, com sabem, també una de les nostres illes que més protecció

necessita i adequació necessita en molts d’àmbits.

Quant a la proposta número 15, és també totalment

necessari el dret a la protecció universal del sistema de salut, és

de fet un dels eixos principals dels acords pel canvi, per això hi

donam suport.

I pel que fa a les propostes d’educació, és clar, d’això ja

n’hem parlat aquí forces vegades i jo crec que és conegut el

nostre posicionament respecte de la necessitat de millorar el

finançament que es dedica a la nostra educació pública,

principalment. Sabem que el 2,46% del pressupost del PIB

dedicat a educació és totalment insuficient, sabem també que

tenien un compromís amb nosaltres i amb l’Assemblea de

Docents d’apujar un 30% de les possibles millores

pressupostàries, i això també sembla que no es podrà fer

finalment. Llavors, sense finançament adient, l’educació

pública serà molt complicada treure-la de la situació en la qual

es troba. Llavors, una aposta més ferma seria també necessària.

La proposta número 23, sobre el copagament farmacèutic,

és cert que cal ser valents i que cal, d’una vegada per totes,

acabar amb els copagaments. Nosaltres vam presentar una

proposició no de llei respecte d’això, una proposta de resolució

també aquí i el que cal ara és complir, precisament, que s’acabi

amb aquests copagaments d’una vegada per totes perquè hi ha

gent que no es pot permetre pagar els medicaments i que ha de

triar entre fer tres menjades al dia o prendre les medecines que

necessita.

La resolució número 28, sobre sinistralitat laboral, clar, avui

com sabem que som la comunitat autònoma amb els casos més

elevats d’accidents laborals, jo crec que és absolutament

necessària, però no només posar-la damunt la taula i aprovar-la

aquí, sinó encetar les mesures adients per tal de no encapçalar

aquesta sinistra llista dels accidents laborals.

Respecte de la proposta número 35, sobre la renda social

garantida, nosaltres hem expressat també moltes vegades que

és una de les qüestions, de les apostes més importants d’aquesta

legislatura i només ens agradaria, com ja hem expressat en

altres ocasions, saber què passarà amb els diners que no s’han

adjudicat enguany i canviar, com ja se’ns va explicar que es

feia, els requisits per a la propera convocatòria.

Per acabar, ens abstenim en les propostes 5 i 32 precisament

perquè, com vaig dir a l’inici de la meva intervenció, no volem

celebrar ni aplaudir les accions que són deures del Govern des

del Parlament, i en aquestes dues, en el cas de la proposta de

resolució número 5, hem decidit l’abstenció perquè, si bé

entenem que hi ha una sensibilitat en la lluita contra les

violències masclistes de tot tipus, sí que és cert que pensam que

el pressupost encara no arriba per posar fi a aquesta xacra i per

lluitar de manera més decidida, esperam sincerament que als

pressuposts de l’any que ve els diners que es dediquin a la lluita

contra les violències masclistes siguin més, precisament perquè

per donar compliment al Pla integral contra la violència de

gènere serà necessari incrementar aquest pressupost.

I encara que, en això coincidirem amb el Sr. Company,

sorprenentment, quant a la proposta número 32, estam contents

que hi hagi un pla d’infraestructures, sí, i també ens alegram

que hi hagi un nou... un CEIP a l’illa de Formentera, però

encara no està fet, ja celebrarem, i no aquí, sinó que anirem a

Formentera amb Sílvia Tur a celebrar-ho quan estigui fet. I, en

general, torn a dir que som aquí per posar solucions, per fer la

nostra feina, per fer els nostres deures, el Govern així mateix ho

ha de saber, i això és el que espera la gent de nosaltres, no venir

aquí a celebrar i a aplaudir la nostra feina per la qual ens

paguen cada mes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de deu

minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Respecte de les proposicions presentades pel Partit Socialista,

el Grup de MÉS per Mallorca donarà suport a totes, passaré a

comentar-ne, però, algunes, per fer algunes reflexions.

Hi ha un bloc que fa referència a la reclamació davant

l’Estat, a un model de finançament just, a la condonació del

deute, serien la primera, la 2, la 7, la 24, evidentment creiem

que tot això es imprescindible, que sense tot això serà molt

difícil construir tota la resta, i vull fer una reflexió en aquest

aspecte. Moltes vegades, quan parlam d’educació, quan parlam

de sanitat, ens referim a percentatges sobre el producte interior

brut, a percentatges damunt el PIB; és clar, si anam a veure què

representa la despesa no financera de la comunitat autònoma

respecte del producte interior brut de les Illes Balears ens

trobam que el pressupost, la despesa no financera de la

comunitat suposa el 12% del producte interior brut de les Illes

Balears. Si anam, per exemple, a Andalusia el pressupost en

despesa no financera d’Andalusia respecte del PIB d’Andalusia

suposa un 16,84%; a Canàries, un 15; a Castella-La Manxa, un

16,5; a Extremadura, que és el cas més extrem, un 24%.

Per què dic això? Quan parlam, per exemple, de destinar un

objectiu que pot ser desitjable, que estigui a la mitjana

d’Europa, a la mitjana de l’OCDE, per exemple, que parlam

d’anar cap a un 5% d’educació o anar cap a un 9% de sanitat,

idò un 9 més un 5 és un 14% i un 14% del PIB són dos punts

més de PIB del que tenim per gastar. Per tant, parlam de coses

que són entelèquies i que moltes vegades els mateixos partits

polítics en els nostres programes... patinam amb aquestes coses

i, evidentment, després generam frustració, i crec que s’ha de

dir i s’ha de reconèixer que, sense un nou model de

finançament que ens situï on ens correspon, serà molt difícil

que puguem dur a terme totes aquestes polítiques.

No entenc, en qüestió a la proposta número 2, per què el

Partit Popular no li dóna suport si reconeix la situació

d’infrafinançament, perquè, si reconeixem la situació

d’infrafinançament, hi ha d’haver qualque solució i aquesta

solució, precisament, és la que es planteja amb la condonació

del deute, perquè si una comunitat..., totes les comunitats tenen

deutes, però crec que es pot comprovar fàcilment que les que

tenen més dèficit de... més... un  finançament més deficitari són

les que tenen més deute. Per tant, és de justícia, a aquelles

comunitats que han estat més infrafinançades, que se les

compensi de qualque manera, si acceptam i reconeixem que

això és així.

Em referiré també a la proposta 5, del pacte que va anunciar

la presidenta, el pacte social contra la violència masclista, ens

sembla una proposta encertada, sí que la vull relacionar amb la

proposta 19 que ha presentat MÉS per Mallorca, i és que aquest

pacte sense dotació pressupostari serà difícil que es pugui dur

a terme i serà difícil que es pugui donar compliment a la Llei

d’igualtat d’homes i dones.

Les propostes 18 i 22 són aquelles propostes que de

vegades molesten perquè es poden considerar d’autobombo. Jo

crec que és un bon moment avui per dir que avui hi ha 1.000

professionals més dins l’educació i la sanitat que no l’any

passat, i és un bon moment avui per dir-ho i per constatar-ho,

perquè a anys passats el que constatàvem era que es perdien

llocs de feina, per centenars, dins l’educació i la sanitat

d’aquesta comunitat autònoma, i ara, en aquest moment, avui,

en aquest debat, aturar-nos un moment, mirar cap enrera i veure

que tenim 600 professionals més dins l’educació i 480

professionals més sanitaris crec que és una cosa que cal dir i cal

tenir en compte, que en seran necessaris molt més i serà

necessari fer molta més feina, però destaquem també la feina

que s’ha fet.

La proposta número 8, li donam suport, parla de

l’agricultura ecològica, al Sr. Company sembla que això de

l’agricultura ecològica l’ha molestat o ha insinuat que hi pugui

haver interessos, jo, si he de pensar igual que ell, crec que, com

que ell no va dotar adequadament les línies d’ajudes a

promoció de la producció ecològica, he de pensar que ell deu

tenir interessos a l’agricultura no ecològica, deu ser això

supòs...

(Remor de veus)

Bé, si no vol pols, no vagi a l’era.

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

Respecte... l’impuls de l’agricultura ecològica és un

compromís d’aquest govern, és un compromís del nostre

programa i crec que s’ha de reconèixer la feina que s’ha fet des

de la conselleria de dotar el PDR en la seva totalitat el

plurianual.

Després, la 36, que fa referència al tema del soterrament...

al soterrament, no, al tema de les esteses elèctriques, també ho

volia relacionar amb una de les propostes que duem,

precisament evitar les esteses elèctriques o promoure el seu

soterrament té la complexitat que, evidentment, no és una

competència nostra i per això també la proposta que duia MÉS

per Mallorca d’impulsar un impost sobre les esteses elèctriques

és un sistema de fomentar el seu soterrament o fins i tot que el

que es recapti es pugui destinar al seu soterrament.

També volia fer referència a la 23, al copagament

farmacèutic, evidentment hi estam d’acord, és una competència

de l’Estat i és vera que a València es va fer un decret d’ajuda

al copagament, aquest decret està impugnat ara mateix, és una

llei estatal. I el que sí que s’ha de demanar, crec, a la comunitat

autònoma, que em consta que s’hi fa feina, és modificar el

sistema informàtic per tal d’evitar que els pensionistes i totes

aquelles persones que... no hagin d’avançar els doblers més

enllà del que preveu la llei actual i que després n’han de

demanar la devolució. És una feina que s’ha de fer.

A la resta, donarem suport, com ja he dit, a totes les

propostes del Partit Socialista. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES, el Sr. Font, per un temps de deu

minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies. Gràcies, faré com el Sr. Melià, a tot votarem que

sí, no hi entraré, però sàpiguen que votarem que sí a l’1, al 2,

al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 9, al 10, a l’11, 12, 13, 14, 15...

jolín quantes!, 16, 18, després, 23, 26 fins a la 38, i, en canvi,

em centraré en les abstencions que plantejam.

Bé, a la 19, 20, 21 i 22, no sé si era la Sra. Camargo que

deia que no ens havíem d’autoaplaudir o... perquè venim per

complir coses, idò en aquestes ens abstendrem perquè hi veiem

un poc d’autocomplaença, és a dir, constatar que, constatar que,

doncs, si està constatat, idò ens abstendrem, no hi votarem a

favor. I, en canvi, sí que plantejam..., si poguéssim... a la

número 24, que no la votarem en contra, sinó que hi ha

possibilitat d’abstenció, ens abstendrem, a la 24, que també

així, com recorden a la primera, que es compensi la condonació

del deute, també podríem intentar que a la 24 féssim una

referència a aqueixa compensació del deute, perquè aquí

constatam tota una sèrie de situacions, com és que no hi ha

hagut nou sistema de finançament, no hi ha hagut nou règim

especial, i que tampoc no ens han pagat res del deute. Amb

aqueixa petita coseta nosaltres ens donaríem per satisfets.

I després a la número 8, la que fa referència al que parlam

aquí d’impulsar línies de producció i consum de productes

agroalimentaris “amb preferència pels considerats de producció

ecològica”, nosaltres posaríem “de producció ecològica i de

producció pròpia”, també, perquè no deixarà de part que hi

pugui haver línies d’ajuda a altres produccions que no siguin

les ecològiques, que són les que es produeixen més.

Dit això diré que nosaltres també ens abstendrem a la 25, i

res més, que segurament estaria bé, a la 30 -sí, em quedava la

30-, que és la que fa referència a la llei d’indústria, creiem que

seria molt bo que afegissin, quan diu “un pla industrial que

impulsi el sector industrial”, i nosaltres diem “un pla industrial

que impulsi el sector industrial i el primari, i ajudi a la

consolidació i diversificació del model econòmic”, perquè

nosaltres som dels que pensam que el sector primari ha de tenir

un paper molt important dins aquesta nova llei d’indústria i dins

el Pla d’indústria, si hi ha un pacte, perquè hi ha tot el tema de

transformació agroalimentària, que en aquesta terra hem perdut

el camí durant molts d’anys.

Dit això, repetesc, aquesta esmena de la 30; l’esmena del

sector primari; l’esmena de la 24, que també constatem que no

s’ha condonat el deute; i l’esmena de la número 8, que digui,

després “d’ecològica”, “i de producció pròpia”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca... Sra. Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. En el marc del Ple de les propostes

derivades del debat de política general em pertoca analitzar les

propostes fetes pel Grup Socialista.

Primer de tot he d’aclarir que donam suport a totes les

propostes presentades, entre les quals hem trobat qualque

coincidència amb les presentades pel nostre grup, tal i ja ha

comentat la Sra. Camps. Són les relatives a la millora de la

connectivitat aèria, la número 6; el suport a la Menorca

Talaiòtica, número 12; l’Escola d’Adults de Maó, número 13;

i similars, però no del tot iguals, com són la petició sobre el

Verge del Toro i el Pla hidrològic. Especialment agraïm les sis

dedicades a Menorca, les propostes 11, 12, 13, 14, 15, 34 i 37,

les quals fan referència al Teatre del Born, Menorca Talaiòtica,

Escola d’Adults, conservatori, avió ambulància i el Verge del

Toro, totes elles infraestructures i serveis més que necessaris

per a la nostra illa.

Tenim especial interès en el Verge del Toro, com ja han

defensat prèviament els meus companys de grup, i d’una

vegada per totes hem de posar solució a l’estat d’abandonament

d’aquest immoble per les necessitats sociosanitàries que té

Menorca, que sí que en té, i que es podrien resoldre amb

l’habilitació d’aquest edifici, i a la vegada evitar la situació de

degradació que s’està produint al barri.

També ens resulta molt important la inclusió del Teatre del

Born, un altre tema enquistat i que necessita una solució ja. La

cultura, en lletres majúscules, és un àmbit de la nostra societat

que cal valorar i que hem de començar a veure com una

inversió. La cultura és un factor d’innovació econòmica i

social, és un catalitzador del desenvolupament econòmic amb

un alt impacte en aquest desenvolupament social i econòmic i

en l’ocupació. Per açò hem de reafirmar que la cultura i la

creació són un referent primordial en la formació de l’ésser

humà.

Ara pas a explicar el nostre vot positiu sobre la resta de

propostes, les quals he dividit en set grans blocs. Primer, les

econòmiques. Coincidim, com no pot ser d’una altra manera,

amb aquelles propostes que reclamen millores en el

finançament i confiam que, tot i el consens, en aquesta lluita

ens trobem tots amb el mateix grau d’implicació. Ho hem dit

moltes vegades: l’infrafinançament de la nostra comunitat té

efecte perversos i directes en la nostra societat i el nostre

benestar. Aprovam també la proposta que demana la

condonació del deute, tal i com ja han demanat diferents

experts. La condonació del FLA serviria per lliurar-nos de

càrregues financeres; en els set anys d’existència d’aquests fons

les comunitats autònomes han rebut, fins al tercer trimestre

d’aquest any, més de 7.000 milions d’euros que s’han convertit

en deute, i que suposen una llosa en les seves necessitats de

finançament, especialment per al pagament dels serveis públics

lligats a sanitat i educació que tenim transferits.
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Segon bloc, salut. El nostre grup està satisfet amb les

mesures preses durant aquest primer any en matèria de salut per

aquest govern: retorn de targeta sanitària, el no pagament de la

taxa, les millores per als nostres malalts desplaçats..., i

compartim la voluntat que es derogui el Reial Decret llei

16/2012, tal i com ja hem reclamat en diferents ocasions i que

resulta ser la qüestió fonamental per retornar el dret a la salut.

Socials. També coincidim amb el bloc de caire social, i

totes aquelles propostes que cerquin la igualtat, en el més ampli

sentit de la paraula, rebran el nostre suport. En aquesta direcció

van les propostes número 5, treballar en el pacte polític, social

i institucional contra les violències masclistes i a desplegar la

Llei d’igualtat d’homes i dones; així com la número 33, la lluita

contra la pobresa, i també l’ampliació de les beneficiaris de la

renda social.

Educació. Tots coincidim en la importància de l’educació

per millorar el nostre futur com a país i societat; així com ja

hem dit en el bloc social, sempre donarem suport a aquelles

iniciatives que cerquin la igualtat i la qualitat; per açò són

d’agrair les millores en les ajudes que reben les famílies en

aquest àmbit. Evidentment si volem aquesta millora en la

qualitat de l’ensenyament haurem de millorar les

infraestructures educatives de la nostra comunitat, que sabem

que en alguns casos bona falta els fa.

Indústria i comerç. Durant aquest any hem parlat molt de la

necessitat de diversificar la nostra economia defugint del

monocultiu econòmic; per fer açò s’han de fer apostes clares en

altres sectors econòmics; així és molt important per a la nostra

comunitat fer una aposta clara per la producció agroalimentària,

no ens podem oblidar del camp -també ho ha dit el Sr. Font-,

sense menystenir el sector industrial. No podem tampoc

oblidar-nos del model de comerç mediterrani; en poques

paraules, hem de fer més esforços per protegir el nostre petit

comerç.

Mobilitat. Sense cap mena de dubte un dels problemes a

solucionar ja és la manca de connectivitat aèria, i ara s’estan

fent passes per solucionar un problema històric a les nostres

illes. La complicitat entre totes les administracions ha de ser

obligatòria per aconseguir la solució adient. Des de Menorca

ens sentim copartícips i agraïm l’aposta ferma en aquest sentit.

I, com no pot ser d’una altra manera, donam suport a la

reclamació al Govern espanyol de satisfer les quantitats

econòmiques compromeses amb el nostre govern en matèria de

finançament de carreteres, i és que cal recordar que existeix un

protocol d’intencions signat el desembre passat on es preveia

el pagament de 240 milions d’euros relatius al conveni de

carreteres en tres anys, 2016, 2017 i 2018.

I ja per acabar, laboral. Una de les principals conseqüències

d’aquesta crisi que encara vivim és la precarització del mercat

laboral i els aturats de llarga durada. La recuperació de la

nostra economia passa per dignificar aquests llocs de feina; per

açò les propostes relacionades amb la lluita contra la precarietat

laboral i la millora de la salut laboral pensam que són passes

per redreçar el camí.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions del Grup Parlamentari Mixt,

Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Presidenta, senyores i senyors diputats, un altre pic... Bé,

abans els deia que teníem realment molts punts d’acord amb les

propostes de resolució; ho deia al diputat Saura perquè ell

inferia que tot allò nostre coincideix a més amb aquest costat de

la bancada, i no és així.

Votam a favor de 19 de les propostes de resolució, la 6, la

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37 i

38. I de moment només votem en contra d’una, que és l’1, dic

de moment, perquè hi ha una sèrie de transaccions que, segons

com evolucionin, poden ser altres vots en contra.

Les abstencions abans, ens abstendrem en el punt 3, perquè

creiem que totes aquestes mesures, en tot cas, s’han de prendre

com a un bloc i tenint en compte un marc més ampli i per tant

no té sentit de proposar-les aquí.

La 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 32, això és una laudatio i,

com poden comprendre, estan constatant, reconeixent l’esforç

del Govern, celebrant l’esforç del Govern, és una cosa que bé,

ni sí ni no, és a dir, ens abstendrem perquè creiem que això no

aporta francament res al que hem de fer avui aquí, abans ho

deia la diputada Camargo, amb tota la raó. Per tant, a aquestes

ens abstendrem, i també a la 36.

Les transaccions que proposam, a la número 2, proposam

d’eliminar “infrafinançament”, proposam d’eliminar adjectiu

històric, vostès saben, que, des del punt de vista del sistema de

finançament, des del 2009, com a mínim, altra cosa són altres

aspectes de les inversions o de les inversions que pot fer l’Estat

aquí, ens trobam en aquest moment en una mitjana i per tant el

terme històric sobretot el veiem com a confús, i augmentar

l’autonomia fiscal tot això depèn, evidentment, de les

circumstàncies. Dit d’aquesta manera, nosaltres també

proposaríem eliminar-ho, per poder aprovar aquest punt 2.

En el punt 4, el que fa referència “El Parlament insta el

Govern”, també eliminaríem la part final, la que diu “a garantir

el reglament d’ús del català a l’administració autonòmica”,

bàsicament perquè no veiem per què aquest Parlament ha

d’instar el Govern a garantir una cosa que qualsevol govern ha

de garantir, teòricament. És a dir, aquest parlament ha aprovat

una modificació a la Llei de funció pública i des del punt de

vista de l’ús del català a l’administració pública, bé, el Govern

que ho apliqui. Per què el Parlament li ha de tornar demanar

que això sigui garantit? Per tant, aquí demanaríem també que

aquesta part final de la frase no hi fos, per poder-ho aprovar.

En el punt 7, parla d’eliminar “de manera immediata”,

també creiem que aquest “de manera immediata” abans, quan

nosaltres havíem posant un mes, que ho hem acabat deixant en
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“durant l’any 2017", m’han dit que un mes era una cosa, en fi,

i aquí la immediatesa pràcticament és digital, eh, o sigui que

creiem que això també s’hauria de llevar. I aquesta part final,

que també ens sembla sobrera “i sense vincular el pagament de

la correcció del dèficit pressupostari de l’Estat ni el

finançament de la comunitat autònoma de les Illes Balears”.

El punt 23, també eliminaríem, proposaríem, evidentment,

d’eliminar aquest “insta el Govern a derogar el Reial Decret”,

ja hem parlat més d’una vegada d’això de les derogacions, ho

deixaríem, doncs, en “a suprimir el copagament farmacèutic per

als pensionistes”, que amb això hi estam evidentment d’acord.

En el 24, per a nosaltres, seria pertinent de canviar aquest

“exigeix” per “demanar”, ja a més d’una comissió hem

comentat això, justament aquest ús d’aquests verbs i

l’oportunitat d’utilitzar-ne un o utilitzar l’altre.

Finalment, dues transaccions més, l’article 27, on

proposaríem també, és allò que dèiem de la laudatio, aquest

“atès que en edicions anteriors ha mostrat una eficàcia amb els

seus resultats”. Esperem un poquet, no fa falta anar ja a avaluar

les edicions anteriors.

I finalment, a la número 29 també eliminaríem, per aquestes

mateixes raons que tenen a veure amb una autovaloració del

que ha fet el mateix govern, la segona frase, aquesta que diu

“Així mateix, s’insta que el Govern doni continuïtat a les

polítiques actives engegades des del SOIB en aquesta

legislatura”.

I res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Oliver, del Grup Parlamentari

Socialista.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, agrairé el suport de tots

els grups que així ho han fet a una bona partida de propostes de

resolució i parlaré d’aquestes transaccions que s’han plantejat.

En primer lloc, les del Partit Popular, primer de tot li diria,

Sr. Company, que així com estan redactades les propostes de

resolució parlen del Govern, no diuen “aquest govern”, no

diuen “el Govern dels acords pel canvi”, o sigui és el Govern

i s’entén que és “els anteriors governs” també. Però podem anar

fins i tot més enfora, i si li sembla, pel que fa al punt 5, podria

dir que “ha fet i que fa”, per exemple, i en el 12 podria dir

“suport que ha donat i que dóna”. Així li aniria bé? D’acord,

doncs aquesta va bé.

Passam a la 29, li he de dir que no, que no l’acceptam.

I a la 36, li diria que sí, amb una redacció que ha passat un

company seu, el Sr. Jerez, que encaixa perfectament amb la

nostra, així quedaria que acceptaríem aquestes transaccions.

Només a la 29, que seria que no.

A Podem agrair-los el suport, com us he dit, i així com als

de MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca ens han donat suport

a les nostres propostes de resolució.

Passam a El Pi. La transacció que suposa la 24, “intentar

compensar el deute” també a la 24, que vostès proposen afegir

aquesta redacció, ens sembla bé, ho acceptam.

La 8, també acceptam allò de “producció pròpia”.

I a la 30 també afegir “la connexió amb el sector primari”,

com havíem proposat.

Pel que fa a Ciutadans, li he de comentar que a Ciutadans

i la resta de grups que ho han dit, aquestes, en teoria,

d’autobombo, nosaltres, així com estan redactades i d’on

venim, entenem que no és autobombo, és marcar una tendència

i una diferència important respecte de governs anteriors.

Llavors, per això, pensàvem que era important remarcar

aquesta feina feta, que no és un autobombo, només dir això.

També serveix aquesta explicació per al Sr. Pericay.

Llavors passam a la transacció que proposa al 2, llevar

“històric”; bé, no seria massa problema, però no llevar

“l’autonomia fiscal”, pensi que més autonomia fiscal dóna més

independència, sense autonomia fiscal i sense independència

econòmica no hi ha autonomia política, llavors, el més

important és tenir la independència econòmica, i pot venir part

per l’autonomia fiscal, llavors és impossible prescindir d’aquest

aspecte en aquesta proposta de resolució.

A la 4, evidentment, l’ús del català, a nosaltres ens sembla

una qüestió irrenunciable, tampoc no li acceptam.

El tema de la 7, que vostè ens diu “immediata”, aquesta no

li acceptam tampoc, no tenc aquí molta més explicació, ho he

anat agafant, però no li acceptam.

La 23 tampoc.

I la 24, que vostè diu “exigeix”, és vera que en algunes

ocasions... és que es veu que ho he vist tan clar que ja havia

posat que no, a la 24, que diu “exigeix”, nosaltres pensam que

no, que ha de ser “exigir”, perquè ja ho hem demanat, ara ho

exigim i el següent pas serà anar als tribunals, llavors la paraula

adequada és “exigir”.

I ja està, això és tot. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Farem un recés de cinc minuts, per ordenar les votacions

fins allà on es pugui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, un cop acabat el debat de totes les propostes

presentades, es farà la votació amb el mateix ordre, termes i

transaccions que s’han debatut.
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Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari

Popular, RGE núm. 13420/16, 50 propostes presentades.

Proposta 25. Votam

Vots a favor, 21; vots en contra, 27; abstencions, 6.

Propostes 1, 32 i 38. Votam.

Vots a favor, 19; vots en contra, 33; abstencions, 5.

Proposta 19. Votam.

Vots a favor, 21; vots en contra, 32; abstencions, 4.

Propostes 8, 16, 39, 48 i 50. Votam.

Vots a favor, 21; vots en contra, 33; abstencions, 3.

Proposta 10. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 32; abstencions, 3.

Propostes 15 i 27. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 32; abstencions, 3.

Proposta 6 i 47. Votam.

Vots a favor, 24; vots en contra, 31; abstencions, 1.

Propostes 5, 7, 11, 31, 33, 36, 40, 42, 43 i 45. Votam.

Vots a favor, 24; vots en contra, 33.

Propostes 24, 30, 37 i 41. Votam.

Vots a favor, 25; vots en contra, 32.

Proposta 49. Votam.

Vots a favor, 24; vots en contra, 33.

Proposta 35. Votam.

Vots a favor, 32; vots en contra, 25.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Proposta 22. Votam.

Vots a favor, 34; vots en contra, 23.

(Alguns aplaudiments)

Proposta 12. Votam.

Vots a favor, 50; vots en contra, 7.

Proposta 44. Votam.

Vots a favor, 54; vots en contra, 3.

Propostes 4 i 34. Votam.

Vots a favor, 52; abstencions, 3.

Proposta 20. Votam.

Vots a favor, 51; vots en contra, 3; abstencions, 1.

Propostes 2, 3, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 26, 28, 29 i 46. Es

poden entendre aprovades per assentiment?

(Se senten respostes de fons que diuen: “sí”)

(Alguns aplaudiments)

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, RGE núm. 13429/16; trenta propostes

presentades; la número 21 rectificada amb l’escrit RGE núm.

13454/16.

Propostes 11, 15 i 20. Votam.

Vots a favor, 35; abstencions, 22.

Proposta 18. Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 2; abstencions, 19.

Propostes 7, 19 i 21. Votam.

Vots a favor, 37; abstencions, 19.

Proposta 6. Votam.

Vots a favor, 9; vots en contra, 47.

Proposta 4. Votam.

Vots a favor, 16; vots en contra, 40; abstencions, 1.

Proposta 22. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 37.

Propostes 13 i 29. Votam.

Vots a favor, 32; vots en contra, 19; abstencions, 6.

Proposta 16. Votam.

Vots a favor, 33; vots en contra, 19; abstencions, 5.

Propostes 3, 17, 25 i 28. Votam.

Vots a favor, 33; vots en contra, 21; abstencions, 3.

Proposta 1. Votam.

Vots a favor, 33; vots en contra, 22; abstencions, 2.

Proposta 24. Votam.
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Vots a favor, 36; vots en contra, 21.

Proposta 30. Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 21.

Propostes 2 i 26. Votam.

Vots a favor, 38; vots en contra, 19.

Proposta 10. Votam.

Vots a favor, 35; vots en contra, 22.

Proposta 12. Votam.

Vots a favor, 34; abstencions, 3.

Proposta 5. Votam.

Vots a favor, 52; vots en contra, 5.

Proposta 9. Votam.

Vots a favor, 55; abstencions, 2.

Proposta 14. Votam.

Vots a favor, 55; vots en contra, 2.

Propostes 8, 23 i 27. Es poden entendre aprovades per

assentiment.

(Alguns aplaudiments)

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca, RGE núm. 13409/16; 22 propostes

presentades, la número 19 rectificada amb l’escrit RGE núm.

13421/16.

Proposta 15. Votam.

Vots a favor, 33; abstencions, 24.

Proposta 4. Votam.

Vots a favor, 36; abstencions, 21.

Propostes 11, 14, 18 i 22. Votam.

Vots a favor, 38; abstencions, 19.

Propostes 1 i 2. Votam.

Vots a favor, 33; vots en contra, 21; abstencions, 3.

Proposta 3. Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 19; abstencions, 2.

Proposta 13. Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 21.

Propostes 6 i 8. Votam.

Vots a favor, 55; vots en contra, 2.

Propostes 5, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20 i 21. Es poden

entendre aprovades per assentiment.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari

El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, RGE núm.

13411/16, 16 propostes presentades.

Proposta 5. Votam.

Vots a favor, 5; vots en contra, 32; abstencions, 20.

Proposta 15. Votam.

Vots a favor, 37; abstencions, 20.

Proposta 3. Votam.

Vots a favor, 5; vots en contra, 51; abstencions, 1.

Proposta 4. Votam.

Vots a favor, 5; vots en contra, 52.

Proposta 12. Votam.

Vots a favor, 38; vots en contra, 19.

Proposta 13. Votam.

Vots a favor, 24; vots en contra, 33.

Proposta 8. Votam.

Vots a favor, 44; vots en contra, 10; abstencions, 3.

Proposta 14. Votam.

Vots a favor, 54; vots en contra, 2; abstencions, 1.

Propostes 10 i 16. Votam.

Vots a favor, 56; abstencions, 1.

Propostes 1, 2, 7, 9 i 11. Es poden entendre aprovades per

assentiment.

Proposta 6. Votam.

Vots a favor, 57.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari

MÉS per Menorca, RGE núm. 13419/16, 16 propostes

presentades.

Proposta 11. Votam.
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Vots a favor, 26; vots en contra, 12; abstencions, 19.

Proposta 13. Votam.

Vots a favor, 32; vots en contra, 2; abstencions, 23.

Proposta 10. Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 2; abstencions, 19.

Propostes 3 i 12. Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 21.

Proposta 9. Votam.

Vots a favor, 55; abstencions, 2.

Proposta 1. Votam.

Vots a favor, 55; vots en contra, 2.

Propostes 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 i 16. Es poden entendre

aprovades per assentiment.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari

Mixt, Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, RGE

núm.13434/16, 11 propostes presentades.

Propostes 7 i 10. Votam.

Vots a favor, 23; vots en contra, 33.

Propostes 4 i 9. Votam.

Vots a favor, 25; vots en contra, 32.

Proposta 6. Votam.

Vots a favor, 34; vots en contra, 23.

Proposta 5. Votam.

Vots a favor, 50; vots en contra, 7.

Proposta 8. Votam.

Vots a favor, 54; abstencions, 3.

Propostes 1, 2 i 11. Es poden entendre aprovades per

assentiment?

(Se senten respostes de fons que diuen “sí”)

Proposta 3. Votam.

Vots a favor, 24; vots en contra, 32.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari

Mixt, Gent per Formentera-PSIB, RGE núm. 13428/16,

complementat amb l’escrit RGE núm. 13453/16, 5 propostes

presentades.

Proposta 1. Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 21.

Propostes 2, 3 i 4. Es poden entendre aprovades per

assentiment.

Proposta 5. Votam.

Vots a favor, 57.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari

Socialista, RGE núm. 13427/16, 38 propostes presentades.

Proposta 32. Votam.

Vots a favor, 26; abstencions, 31.

Proposta 22. Votam.

Vots a favor, 33; abstencions, 24.

Proposta 17. Votam.

Vots a favor, 35; abstencions, 22.

Propostes 3, 15, 16 i 29. Votam.

Vots a favor, 36; abstencions, 21.

Propostes 4, 7 i 23. Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 2; abstencions, 18.

Proposta 19. Votam.

Vots a favor, 33; vots en contra, 19; abstencions, 5.

Proposta 25. Votam.

Vots a favor, 35; vots en contra, 19; abstencions, 3.

Proposta 18. Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 19; abstencions, 2.

Proposta 1. Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 21.

Proposta 38. Votam.

Vots a favor, 38; vots en contra, 19.

Proposta 5. Votam.

Vots a favor, 45; abstencions, 12.

Proposta 20. Votam.

Vots a favor, 52; abstencions, 5.
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Proposta 36. Votam.

Vots a favor, 54; abstencions, 3.

Propostes 2 i 24. Votam.

Vots a favor, 55; vots en contra, 2.

Propostes 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 26, 28, 30, 31, 33,

34, 35 i 37. Es poden entendre aprovades per assentiment?

(Se senten respostes de fons que diuen “sí”)

Proposta 27. Votam.

Vots a favor, 54; vots en contra, 2.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

(Alguns aplaudiments)
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