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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tothom, començam. El primer punt de l’ordre del
dia correspon al debat de les preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 14920/16, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l'Hble. Diputat Sr. Juan Manuel
Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
col·laboració amb els ajuntaments de Menorca per
assegurar el subministrament d'aigua potable.

Primera pregunta, RGE núm. 14920/16, ajornada a la sessió
anterior, relativa a colAlaboració amb els ajuntaments de
Menorca per assegurar el subministrament d’aigua potable, que
formula el diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Juan Manuel
Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom, bon dia, conseller,
com vostè sap molt bé els municipis de Maó i Es Castell de
Menorca tenen un greu problema d’aigua potable, a la
població, en concret és un problema dels nitrats. 

Vostè dia 18 de març d’enguany va visitar la depuradora,
l’estació depuradora de Maó i Es Castell juntament amb la
batllessa la Sra. Juanola i el batlle d’Es Castell Sr. Camps i li
varen presentar un projecte, un projecte molt interessant de
millora de la depuració del terciari d’aquesta depuradora per
evitar tirar a la mar més de 7.000 m3 d’aigua i infiltrar aquesta
aigua a l’aqüífer; el cost d’aquest projecte és de dos milions
d’euros, més o menys la mateixa quantitat que en un any
paguen aquests dos municipis en concepte de cànon d’aigua, i
vostè no va contestar a aquesta petició. 

Davant aquest desinterès, els batlles d’aquestes dues
poblacions varen demanar una reunió amb la presidenta
Armengol que al final, a pesar de les llargues que li varen
donar, va ser dia 19 d’octubre segons ha publicat la premsa i el
compromís per part de la presidenta només va ser que aniria a
la llista d’espera dels projectes que hi ha a la seva conselleria.

Pensa el Sr. Conseller donar resposta concreta a aquests dos
municipis de l’illa de Menorca respecte a aquest projecte?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Bon dia a tothom. La Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca colAlabora amb tots els ajuntaments de les
Illes Balears, vostè ha formulat la pregunta del suport que
donam als ajuntaments de l’illa de Menorca i evidentment que
som al seu costat, estam al seu costat en les seves
responsabilitats. 

He de donar l’enhorabona als ajuntaments de Menorca per
la feina feta a la xarxa de bastiment on han reduït les pèrdues
aquests anys en dos o tres punts percentuals i destaca Sant Lluís
que té la xarxa amb la millor eficiència de l’illa de Menorca.
Hem estat al costat dels ajuntaments donant-los la informació.
Avui li puc dir que estam al 48% de les nostres reserves a les
Illes Balears, un 4% més que el mes passat, un 10% manco que
l’any passat en aquestes dates. 

Per tant, estam en una situació d’alerta i els estam
informant, estam calculant els indicadors de sequera, estam
incrementant els recursos disponibles, hem recepcionat la
dessaladora de Ciutadella, hem posat en funcionament l’estació
de reg de Ciutadella també i estam fent feina per incorporar
nous recursos. 

Evidentment és interessant la infiltració i la regeneració
d’aqüífers amb aigües depurades, però això és una cosa molt
delicada que s’ha de fer amb seny i amb els estudis pertinents.
Evidentment també hem fet campanyes de conscienciació, hem
reunit la junta insular d’aigües de Menorca que no es reunia des
de 2002.

Per tant, aquest govern està al costat dels ajuntaments per
fer front a aquesta situació de sequera que hem viscut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no m’ha contestat respecte del
projecte concret aquest que li he demanat de Maó i Es Castell
i del greu problema que tenen aquests dos municipis amb el
problema d’aigua potable de nitrats, un problema que, tenint en
compte les disponibilitats pressupostàries dels municipis, és
impossible que puguin afrontar només sense la colAlaboració
del Govern i sense la colAlaboració d’altres administracions. 

Vostè té un pressupost de 205 milions d’euros, té una
inversió de 52 milions d’euros prevista per a l’any que ve i amb
prou feines dedica 5,8 milions d’euros a Menorca segons el seu
pressupost i aquest problema precisament és un problema de fa
molt de temps, el tema dels nitrats, i complicat.

Però jo li vull recordar que per exemple al debat de l’estat
de la comunitat a l’any 2008 el Sr. Antich va anunciar
precisament un pla antinitrats a tot Menorca, bé, també va
anunciar que solucionaria el problema de vols interilles i que
solucionaria el problema de Verge de MonteToro, quasi, quasi
el mateix que va anunciar la Sra. Armengol fa aquí un mes,
però des de 2008, fa vuit anys, i cap d’aquestes dues coses, tres
coses no s’ha solucionat ni han fet absolutament res i el més
greu, vostè no té absolutament res previst per a aquests
problemes, per als problemes dels nitrats i vistes les promeses...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lafuente, el seu temps s’ha exhaurit.
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EL SR. LAFUENTE I MIR:

D’acord, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Gràcies. Gràcies, Sr. Lafuente, per començar-se a preocupar
pels problemes d’aigua, crec que la consciència en aigua,
aquesta nova cultura de l’aigua que té el Partit Popular anirà
molt bé a aquest país. És evident que necessitam un canvi en la
política de recursos hídrics i és evident que hem d’apostar per
nous projectes.

Aquest govern ha apostat per mesures concretes, pel dia a
dia, a curt termini, hem fet campanyes d’estalvi d’aigua, hem
donat els indicadors, hem fet tot el possible per donar suport als
ajuntaments, a mig termini en infraestructures hem compromès
l’impost turístic que serà dedicat bàsicament a infraestructures
d’aigües, hem ajudat als ajuntaments a fer pous de reserva i
pous de garantia amb unes infraestructures que són necessàries
i que s’havien deixat de fer, i evidentment tenim una mirada
cap al futur amb el pla hidrològic, amb els plans municipals de
gestió de l’aigua, és en això que aquest govern colAlaborarà
amb els ajuntaments. I evidentment, si vostè té alguna pregunta
d’un projecte concret, sempre ho podem debatre quan vostè
vulgui. Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 15092/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a menjador escolar a Sant
Joan de Labritja.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 15.092/16, relativa a menjador
escolar a Sant Joan de Labritja, que formula la diputada Sra.
María Tania Marí i Marí del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la diputada Sra. María Tania Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats, diputades, Sr.
Conseller, com ja sap el passat 2 de juliol de 2015 el Ple de
l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja va aprovar per
unanimitat la petició de la creació d’un menjador escolar al
municipi, d’això ja fa un any i mig. Quines actuacions ha portat
a terme la seva conselleria per materialitzar aquesta demanda?
Quant té previst obrir un menjador escolar a Sant Joan de
Labritja? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Bon dia a tothom, gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats
i diputades, Sra. Diputada, una de les polítiques de la
Conselleria d’Educació és que cada vegada els centres públics
donin més serveis a tots els estudiants i les famílies, entre els
quals hi ha el servei d’escoles matineres, servei de menjador i
les activitats fora de l’horari escolar normal perquè pensam que
això és un bon objectiu de cara a reforçar el que és l’escola
pública atès que de cada vegada l’educació i l’escola pública i
l’escola en general donen més servei a la societat.

En el tema del menjador escolar jo li vull dir un parell de
qüestions, nosaltres estam d’acord a obrir aquest menjador a
Sant Joan de Labritja, vull dir que fins i tot des que estam
governant en aquests moments hi ha vint menjadors escolars a
l’illa d’Eivissa, aquest darrer curs s’han obert tres menjadors
escolars nous. Per tant, la política que tenim és de reforçar
aquest objectiu.

Respecte de Sant Joan de Labritja vostè sap que tant
l’ajuntament com la delegació territorial com la Direcció
General d’Innovació i comunitat educativa treballen perquè
això sigui així. El que passa és que per realment obrir un
menjador escolar es necessita el vot i el suport del consell
escolar de cada centre i en aquests moments el consell escolar
no ha donat el suport i també cal dir que la direcció d’aquest
centre no ha tengut una actitud massa favorable perquè això
sigui així.

Jo esper, després de les gestions fetes tant per l’Ajuntament
de Sant Joan com per la delegació territorial, com per la
Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, que això
pugui ser una realitat properament. Per tant, treballam i crec
que treballam d’una forma adequada, però també necessitam
que el consell escolar doni el vist-i-plau perquè això es pugui
realitzar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Tania Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sr. Conseller, celebro que s’hagin fet gestions, però no és
suficient, un any després d’aquesta demanda encara no tenim
menjador. Lament profundament que ignorin més de 60
famílies del municipi de Sant Joan que necessiten aquest servei
tan imprescindible per poder conciliar la vida laboral amb la
familiar.

Vostè va afirmar que s’havien obert tres nous menjadors a
Eivissa, per què no en tenim cap a Sant Joan encara? Vostès
ignoren i discriminen les famílies de Labritja, totes les APIMA,
totes, han signat un document que li han dirigit al qual
solAlicitaven el servei de menjador. 

Queda patent la manca de voluntat política i la manca de
capacitat de gestió que té aquest govern. Ens venen que
treballen per defensar els interessos de les Illes Balears, però
Eivissa no deu estar en aquesta premissa perquè a dia d’avui no
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han defensat cap ni un dels interessos per als eivissencs. No
obstant això, sí que han fet alguna cosa, ens han retallat AT,
eliminat intèrprets d’audició, ens han pispat més d’1 milió
d’euros en promoció turística, han perjudicat els agricultors
amb el Decret de sequera, han establert un repartiment injust de
l’ecotaxa i han deixat de pagar salaris al personal de les
ambulàncies. 

Vostès són el govern del canvi, el canvi a pitjor...

(Remor de veus)

...aquest és el govern de la gent i del consens?, govern que no
escolta a cap de les cinc APIMA d’un municipi que demanen
un menjador escolar fa més d’un any?

Ara, si li plau, expliqui’ns que la culpa és de Montoro o de
la passada legislatura, però avui, en aquest moment, són vostès
els responsables. Deixin de fer política de gestos sense gestió,
tornin els sous que ens han pispat als eivissencs i dotin el
municipi de Sant Joan del menjador que ens mereixem.
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, no m’agrada mirar
cap enrere, però ara que em record tampoc vostès no varen
posar aquest menjador escolar, fixi’s, tampoc vostès no varen
posar aquest menjador escolar, no, abans no hi havia necessitat,
ara totes les necessitats són d’ara. Escolti, li he dit clarament
que nosaltres hem posat... hi ha vint escolars i hem incrementat
en gairebé un 40% els menjadors escolars d’Eivissa. Estam
amb aquesta idea i en aquest moment si el Consell Escolar no
dóna suport a aquest servei, que nosaltres hi estam d’acord,
evidentment no el posarem, i en aquests moments treballam
juntament amb la delegació territorial, la direcció general i
l’ajuntament perquè això sigui així.

Deixi de fer victimisme, deixi de dir mentides i deixi,
realment, de fer política barroera. Això no és política, això és
simplement enganyar la gent i vostès enganyen la gent després
de tota una legislatura de retallades. Sí, senyor, és així.

I.3) Pregunta RGE núm. 15083/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a transferència
de competències en matèria de costes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 15083/16, relativa a
transferència de competències en matèria de costes, que
formula el diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. David
Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats i
diputades. Treballadores i treballadores de la cambra i resta de
públic present. Bon dia. 

El passat estiu vàrem viure situacions d’abús i
sobreexplotació de les nostres platges com, per exemple, la
instalAlació sense autorització d’hamaques i para-sols per a
clients d’un creuer de luxe a les platges protegides de Cabrera
i Cavalleria a Menorca o l’ocupació abusiva del litoral en Cala
Comte a Eivissa per ampliar la mansió d’un milionari.

És evident que Demarcació de Costes del Ministeri de Medi
Ambient no fa els deures i no dedica els recursos suficients a la
vigilància i al control de les nostres costes. No és de rebut que
hi hagi dos vigilants per a tot Menorca, aquesta manca de
personal també la trobam a Mallorca, Eivissa i Formentera.

Gràcies a les denúncies fetes per particulars i (...) varen
posar de relleu aquesta mancança i la necessitat de fer una
gestió del litoral com toca, i no la que tenim ara. Sembla que el
Govern ha iniciat els tràmits per demanar al Govern de
Mariano Rajoy la transferència de competències de gestió de
les costes de les nostres illes. 

Des de Podem Illes Balears aplaudim i donam suport i
esperam que el Govern d’Espanya sigui sensible cap a aquesta
petició. Estam convençuts que el ministeri acceptarà la petició
i per això li demanam al Govern, amb quins recursos tant
humans com materials comptarà en el cas que es faci realitat la
transferència de competències de costes?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Pilar Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Martínez. Compartim
amb la seva exposició que, efectivament, no hi ha un control
suficient sobre les nostres costes. Prèviament informar-li que
les competències en matèria de gestió del domini públic
marítim i terrestre correspon a la comunitat, tal com diu
l’Estatut d’Autonomia a l’article 32, paràgraf 17. 

Bé és cert que també fa dues legislatures ja es varen
començar negociacions perquè aquest traspàs fos una realitat de
l’Estat a la nostra comunitat autònoma, però a la passada
legislatura aquestes negociacions varen quedar aturades.
Actualment, què hem fet? Com el Govern té aquesta intenció i
aquesta voluntat política que es traspassi íntegrament el domini
públic marítim i terrestre a les nostres illes i també en
compliment d’una resolució parlamentària a conseqüència del
debat de política general, que va ser aquí aprovada fa ara
poques setmanes, ens hem adreçat ja al Govern de l’Estat, a
través de la Direcció General de Relacions amb el Parlament,
precisament per reprendre aquestes negociacions i perquè es
convoqui la Ponència Tècnica Bilateral. En aquests moments
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encara no hi ha hagut cap reunió. Per tant, no s’han plantejat
uns recursos econòmics mínims, però sí li puc assegurar que
aquest govern no està en disposició d’acceptar cap nova
competència que no vengui ben dotada econòmicament, amb
recursos econòmics i humans.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies per la seva resposta, Sra. Consellera. Sí que és cert
que aquesta pregunta venia per aquesta resolució que hi va
haver en el Parlament, també per veure si hi havia alguna
previsió, entenem que no, al pressupost de l’any que ve perquè
encara no s’han començat ni les negociacions, però sí que
estaria bé que en les negociacions es tengués en compte que hi
hagués recursos suficients, no com els que tenim ara, no els
mateixos, sinó que siguin millors dels que hi ha ara mateix. 

També tenim exemples de transferències de competències
a Andalusia i a Catalunya i per això esperem que a Balears
també ho aconseguim. L’objectiu d’aquesta petició és, ni més
ni manco, que revertir la situació de dominació on els
milionaris es creuen en el dret d’ús i abús del que és de tots, del
domini públic. Demanam al Govern que treballi perquè el
pròxim estiu sigui una realitat la gestió eficient i pròpia del
nostre litoral que tan malmès ha estat darrerament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Pilar Costa. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, Sr. Martínez, els
recursos que hi ha ara no són suficients i, per tant, des del
Govern el que farem és reclamar una millor dotació econòmica
i humana en cas que arribin a bon port aquests traspassos de
competències, que nosaltres lluitarem perquè així sigui. Però,
com li he dit al principi, en tot cas això vendrà condicionat que
els recursos siguin suficients perquè la nostra comunitat no es
troba en disposició, precisament, d’acceptar noves
competències mentre no venguin ben dotades. En tot cas, els
mantendrem informats de com es produeixen aquestes
negociacions que, com dic, ara de moment només el que
existeix és una petició al Govern central perquè es reuneixi
aquesta ponència tècnica bilateral, Estat-comunitat autònoma,
i en aquest sentit seguirem negociant.

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.4) Pregunta RGE núm. 15084/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a coordinació
institucional en matèria de medi ambient.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 15084/16, relativa a
coordinació institucional en matèria de medi ambient, que
formula la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la...

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra...

LA SRA. PRESIDENTA:

... paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Perdó. Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, volia anunciar que
davant la notícia sortida en premsa avui mati sobre la
rectificació de l’informe favorable a la llicència del polèmic
projecte ubicat en plena zona protegida d’una mansió a Cala
d’Hort, retirarem la pregunta. Celebram que a la fi l’informe de
Medi Ambient coincideix amb una realitat anunciada tant pel
GEN-GOB com per Podem en una administració complexa de
cara a una protecció efectiva del territori en la necessitat de
coordinació entre les administracions és primordial per evitar
que les grans fortunes utilitzin estratagemes legals per als seus
capritxosos fins depredadors del territori.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula, Sr. Vidal?

(Se sent una veu de fons que diu: “No ha fet cap
pregunta”)

És això.

(Se sent una veu de fons que diu: “No hi ha pregunta”)

És que no hi ha hagut pregunta. Per tant... 

(Remor de veus)

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Senyors diputats, aquest conseller sempre respectarà el
criteri dels seus tècnics, el criteri tècnic, els debats tècnics i els
informes tècnics amb tot el rigor i la ciència que hi pugui haver
darrera. Per això, la notícia d’avui. Vostès han d’entendre que
són els procediments i que hi ha recursos i que, per tant, han de
respectar els treballadors de la Conselleria de Medi Ambient
que fan els seus esforços, agents de medi ambient, tècnics
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d’espais, tècnics de la direcció general. Tots fan feina per
protegir el nostre entorn. Això tenguin-ho ben clar. 

I.5) Pregunta RGE núm. 15093/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures de gestió de
conservació en relació amb les cabres d'Es Vedrà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 15093/16, relativa a mesures
de gestió de conservació amb relació a les cabres d’Es Vedrà,
que formula la diputada Sra. Maria José Ribas i Ribas, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la diputada María
José Ribas. 

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats. Públic. Molt bon dia a tothom. Bé, la setmana passada
coneguérem pels mitjans de comunicació la notícia que han
quedat cabres a Es Vedrà i que han sobreviscut a la seva
matança del passat mes de febrer, Sr. Vidal, de la qual vostè se
sent tan orgullós. Sort que es veu que la pólvora de les seves
escopetes estava una mica humida. 

Afortunadament no han pogut tornar amb les armes
carregades ni ho podran fer mentre continuï la instrucció de la
denúncia que presentaren els animalistes contra aquesta
actuació i que els jutjats s’han negat a arxivar ja que en aquest
moment no es pot concloure que no hi hagi delicte. Que consti
que ni abans ni ara posam en dubte que s’hagués de fer alguna
actuació, però el que vàrem qüestionar en el seu moment i ho
tornam a fer ara és que s’hagués de fer d’una manera tan
bàrbara, en les seves pròpies paraules, sobretot quan tots sabem
que hi havia altres maneres. Per això la nostra pregunta, Sr.
Conseller: pensa vostè adoptar alguna mesura de gestió de
conservació en relació amb les cabres que van sobreviure en Es
Vedrà?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Crec que s’estan prenent, un dels temes de conservació més
importants que ha passat en Es Vedrà durant (...) anys, se
l’estan prenent un poc a broma. Si em permeten entenc...

(Remor de veus)

...entenc que vostès... i s’ha ferit la sensibilitat d’algunes
persones, i això ho respect i ho comprenc, com he dit en altres
ocasions. 

L’obligació d’aquest conseller és conservar la flora d’Es
Vedrà, una flora protegida; tenc l’obligació legal davant
Europa perquè està (...) per la Xarxa Natura 2000. Vostès, que
varen aprovar els plans de la reserva integral d’Es Vedrà,
també varen posar en aquesta normativa que s’havien
d’eliminar, que era ilAlegal tenir cabres en Es Vedrà. Tota
aquesta normativa la varen escriure vostès, també, i hi han
participat. Per tant teníem l’obligació legal de llevar les cabres
d’Es Vedrà, d’eradicar les cabres, de protegir els nostres
endemismes, i amb aquestes farà feina aquest conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. María José Ribas.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sr. Conseller, a veure, jo el primer que li he dit és que no
qüestionam que s’hagin de treure, li qüestionam i li vàrem
qüestionar en el seu moment, igual que molta gent a Eivissa i
altres bandes, la manera com ho va fer, i això vostè continua
sense reconèixer-ho. 

Miri, el seu nou director general de Biodiversitat, el Sr.
Miquel Mir, l’altre dia declarava que sí, que el Govern ara
estaria disposat que els vedraners, aquells bàrbars, se’n recorda,
aquells bàrbars cacics que hi ha per allí, per Eivissa, traguessin
les cabres supervivents d’Es Vedrà de la manera tradicional; va
dir també el Sr. Mir que firmaria ara mateix perquè les cabres
sortissin d’allí d’una manera més suau, i també va assegurar
que si han de tornar a intervenir a l’illot estudiarien molt millor
la manera de fer-ho, i que s’haurien de refer una mica els
protocols. Què vol dir, això, Sr. Conseller? Jo entenc que el Sr.
Mir, tot i que ell no hi va participar, no està mica orgullós de
com es va fer aquesta matança de cabres el febrer. Es veu que
tan bé no ho varen fer; nosaltres per descomptat n’estam
convençuts, però és que el seu propi director general també ho
pensa, o així ho vaig entendre jo almenys.

Quan ho reconeixerà vostè?, això és el que voldria saber jo,
quan reconeixerà que no es varen fer les coses bé i quan
demanarà disculpes? Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Reiteraré que l’obligació d’aquest conseller és la
conservació de la biodiversitat, defensar els endemismes, no
tapar-se els ulls davant uns dels problemes d’extinció
d’espècies més importants que tenim en aquella reserva, que és
el que s’havia fet. El mètode utilitzat, els protocols, són els
mateixos; la conselleria empra els mateixos protocols des de fa
moltíssims d’anys. Ja vaig treure aquí la xifra de cabres que
s’havien eradicat a la Serra de Tramuntana l’anterior
legislatura.
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Entenem que aquella actuació va ferir sensibilitats, i ho
entenem i donam tota la comprensió a aquestes persones que
hagin pogut veure ferida la seva sensibilitat, però evidentment
hem tengut resultats. A dia d’avui ja s’està recuperant la flora,
els endemismes d’Es Vedrà, ja tenim una major cobertura
vegetal, ja tenim una expansió dels endemismes, ja tenim que
tenen més possibilitat de reproduir-se. Per tant hem complit els
objectius que ens havíem marcat, i evidentment hem d’acabar,
quan el jutge ens deixi, l’actuació. S’han d’eradicar les cabres
en Es Vedrà.

I.6) Pregunta RGE núm. 15414/16, presentada  per
l'Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a va de deures.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 15414/16, presentada en
substitució de la RGE núm. 15079/16, relativa a vaga de
deures, que formula la diputada Sra. Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS. Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, molt bon
dia. Aquest cap de setmana la Confederació Espanyola
d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes, CEAPA, ha
convocat la primera vaga contra els deures escolars; en aquesta
vaga es planteja que els fills no hagin de fer deures durant els
caps de setmana el mes de novembre. La Federació
d’Associacions de Pares i Mares de Mallorca, la FAPA, ha
donat suport a aquesta iniciativa i s’ha manifestat a favor d’una
reducció de la quantitat de deures que els alumnes fan fora dels
centres.

Des d’El Pi voldríem saber, com a conseller d’Educació de
les Illes Balears, quina valoració fa d’aquesta vaga. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores
diputades i diputats. Sra. Sureda, jo la veritat és que crec que
el tema dels deures és un tema molt recurrent. A mi
particularment i com a conseller d’Educació aquesta acció de
vaga no m’agrada. Si aquesta acció de vaga es pot utilitzar per
fer una reflexió sobre els deures em sembla bé, però crec que
utilitzar l’instrument de la vaga per plantejar aquest tema no em
pareix la forma més adequada d’abordar un tema que té moltes
connotacions i moltes variables.

És evident, i en això sí que estam tots d’acord i tots
coneixem realitats determinades, que hi ha deures que són no
inhumans, sinó el següent en tots els sentits. Per tant això és
una qüestió que s’ha de reflexionar des del mateix centre, des

del mateix professorat, sobretot a l’àmbit de secundària, on hi
ha realment problemes de coordinació importants.

Per tant què pensam nosaltres? Jo crec que és evident que
el deure ha de ser un element que és una conseqüència d’un
procés d’un model educatiu: què s’aprèn, com s’aprèn, què
s’ensenya, com s’ensenya, quins resultats hi ha, quines són les
conseqüències. Pensi que en els deures s’ha de plantejar la
relació que tenen amb la creació d’hàbits de treball,
d’autonomia personal, si els deures suposen de qualque manera
una ampliació de coneixement; la relació que tenen els deures
amb el que significa l’equitat, és a dir, a vegades hi ha
situacions familiars que poden anar en contra que els nins
puguin aprendre adequadament. Vull dir que jo som partidari
de fer una reflexió seriosa, profunda, sobre aquesta qüestió, que
no és l’únic problema; és a dir, crec que també seria un error
plantejar que el tema dels deures és un problema en si mateix;
no, s’ha de fer (...) sobre el currículum, la forma d’ensenyar, les
metodologies, les formes d’avaluar, etc. 

Per tant jo crec que benvinguts una reflexió i un debat, i
nosaltres des de la conselleria no pensam de moment fer una
regulació, però sí que ens agradaria que en els centres es
començàs a fer una reflexió i a partir d’aquí fer unes
orientacions més o manco racionals sobre el que signifiquen els
deures des del punt de vista de l’ensenyança i l’aprenentatge.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, compartim la llibertat de
decisió dels centres i per suposat que siguin els professors que
valorin el tema dels deures. Però també és cert, i vostè ho ha
dit, que qualque cosa falla, i és el moment per ventura de mirar-
ho, perquè evidentment els nins tenen altres tasques a fora, a
part d’haver de fer esport, que és bo, poder jugar quan són més
petits, i crec que és important que els pares tampoc no hagin de
fer de professors, que moltes vegades és el que passa, i nins que
han estat gairebé tot el dia a l’escola després han de fer dues i
tres hores de deures, i per tant sí que s’ha de mirar i s’ha de
tenir en compte.

Per això consideram que tant la conselleria com el Ministeri
d’Educació és el moment de debatre’n, de parlar-ne i d’intentar
arribar a acords sense fer cap tipus de normativa, com vostè
molt bé diu.

I a rel d’això aprofitaria per demanar-li, que també crec que
és una cosa de què es podria parlar, com es troba el Pacte
educatiu que es va anunciar a principi de legislatura i que
s’encaminaria cap a un pacte per les Illes i un pacte per
l’educació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

És evident, Sra. Sureda, que en educació com és regules,
pitjor, és a dir, jo en la regulació absoluta no hi estic d’acord
perquè al final tu regules i després com mires si això es
compleix o no es compleix? Sí que som partidari, com a
Conselleria d’Educació, de participar en debats que hi ha al
respecte, però no voldria que el tema de l’educació es limitàs
al tema deures, crec que hi ha altres qüestions, i deures és una
conseqüència d’altres coses. Per tant sí que estic d’acord
realment que la conselleria s’impliqui, que es plantegin
orientacions, que els centres són claus, que els professors són
claus, però que això s’ha d’emmarcar dins una relació més
general de l’educació.

I el pacte social i polític del qual vostè parla jo crec que va
per bon camí. Per una part el Consell Escolar de les Illes
Balears està fent la seva feina, i creguin que jo he començat una
ronda...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

...una ronda de reunions amb grups parlamentaris, del qual...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

I.7) Pregunta RGE núm. 15082/16, presentada  per
l'Hble. Diputat Sr. Baltasar Picornell i Lladó, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a personal del
Parc de Llevant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE 15082/16, relativa a personal del
Parc de Llevant, que formula el diputat Sr. Baltasar Picornell
i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la
paraula el diputat Sr. Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, presidenta. Molt bon dia a totes i a tots. Molt bon
dia, Sr. Conseller. Lamentablement des de la seva declaració
l’any 2001 el Parc Natural de Llevant no s’ha pogut consolidar
i progressar com pertocaria. Dos anys més tard el govern del
Partit Popular retallava la seva superfície original en més d’un
90%, i el limitava només a les finques públiques i tudant-se així
les possibilitats d’utilitzar el parc com a eina de promoció
social i econòmica de les finques de muntanya de la zona i de
gran part dels municipis del Llevant en general.

I encara es va complicar més la gestió del Parc de Llevant,
amb les limitacions econòmiques del personal, del director i
tres tècnics superiors, passar a mig director i dos tècnics
superiors, passant a assumir el director també la direcció del
Parc Natural de Mondragó, dos espais tan distants i realitats i
necessitats de conservació totalment diferents. Actualment, si

bé s’ha recuperat la dedicació total d’un director del parc,
només hi queda un tècnic superior. En no haver-se cobert la
baixa d’un dels tècnics, encara no s’han recuperat dos zeladors
que hi havia en els espais naturals, una administrativa, una
treballadora de neteja i un encarregat de refugis. I a la brigada
s’ha passat de tenir un capatàs a tres treballadors d’espais
naturals, a disposar d’un capatàs i dos treballadors amb
limitacions físiques. D’aquesta manera dels 21 treballadors del
2002, actualment n’hi tenen 12, amb conseqüències amb el
compliment dels objectius de vigilància i amb la gestió,
conservació, difusió i l’atenció al públic, amb un passat mes
d’octubre per exemple, que el centre d’informació va romandre
tancat almenys 8 dies.

També es limitaren les funcions del director del parc
natural, amb l’absorció de l’empresa d’Espais de Natura Balear
per part de l’IBANAT, centralitzant la gestió a Palma, el que
produeix que es minvi la capacitat de direcció amb mitjans
humans i la capacitat de reacció i decisió i necessitats de gestió
diàries. Les diferències salarials entre personal de l’IBANAT,
segons aquest es dediqui o no a la lluita contra el foc, encara no
corregides, representen una greu disfunció. De manera que
encara avui, un AMA, una categoria C1, cobra més que un
tècnic facultatiu A1, el que convida a abandonar aquest espai
natural protegit quan és possible. Aquestes línies de feina o de
gestió que li diuen, del Partit Popular és un bon exemple de
com carregar-se un parc, desconnectant-lo del seu entorn
immediat, desincentivar la participació ciutadana i retallar els
seus mitjans de gestió.

Per tant, quines mesures pensa dur a terme el Govern de les
Illes Balears els efectes de combatre les greus mancances de
personal que pateix el Parc de Llevant avui dia?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Vicenç Vidal.

EL CONSELLER DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA
I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sr. Picornell, compartesc la seva preocupació pels nostres
espais naturals protegits, uns espais que han viscut unes
retallades importants, varen acomiadar-se 32 persones, 32
persones que es dedicaven a cuidar-los, 32 persones que es
dedicaven a estar sobre el terreny, a vigilar-los, a estudiar-los,
a protegir-los i a informar la gent. És a dir, un espai natural té
aquests 3 objectius, conservació, investigació i difusió dels seus
valors.

Però no tan sols és el Parc de Llevant que ens preocupa,
l’Albufera també ens preocupa, Ses Salines d’Eivissa i
Formentera, Es Grau de Menorca, evidentment Es Vedrà. Tots
els espais naturals protegits ens preocupen. I per això aquest
conseller des que ha arribat ha intentat i ha fet feina per
recuperar potser el més important que havíem perdut en els
espais naturals protegits, la nostra gent, la gent que cuidava
d’ells, el capital humà, les persones que cada dia ho donaven
tot per protegir els nostres espais. Per això en aquest pressupost
d’enguany celebram el compromís d’aquest govern en
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recuperar aquests treballadors, en recuperar els treballadors
acomiadats perquè cuidin els nostres espais naturals, dedicant
1.300.000 euros a incorporar nou personal en els espais
naturals protegits, perquè és importantíssim que aquests
comptin amb els mitjans humans necessaris per dur endavant la
seva tasca.

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 15411/16, presentada  per
l'Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a immobles cedits al
Govern per la SAREB.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta. La pregunta RGE núm. 15411/16,
presentada en substitució de la RGE núm. 15095/16, relativa a
immobles cedits al Govern per la SAREB, que formula la
diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz del Grup
Parlamentari Popular és ajornada, atesa la solAlicitud del
Govern, presentada mitjançant l’escrit RGE núm. 15453/16.

I.9) Pregunta RGE núm. 15094/16, presentada  per
l'Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pressupost de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per a
l'any 2017.

Novena pregunta RGE núm. 15094/16, relativa a pressupost
de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per a
l’any 2017, que formula el diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i
Mir del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Juan
Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el darrer divendres
del mes passat del mes d’octubre, es va aprovar el projecte de
pressuposts en el Consell de Govern i crec que mai en aquesta
comunitat autònoma no van sortir titulars semblants als que es
van publicar a la premsa. “Los consellers de MÉS abandonan
el Consell de Govern, tras una bronca por las cuentas”.
“Espantada de los consellers de MÉS, tras una bronca
monumental por el reparto del dinero del Govern”. “Duro
choque de Vidal de Medio Ambiente, con Cati Cladera de
Hacienda”. “La consellera acabó llorando en una reunión muy
tensa, de la que se fueron los nacionalistas”. “Un ataque
personal de la Sra. Cladera hizo que MÉS abandonara el
Consell de Govern”. “La consellera de Hacienda estalló contra
Medio Ambiente por las insinuaciones de sesgo de los
presupuestos a favor del PSOE”. 

Se trata de unos hechos gravísimos que se han producido
en el máximo órgano de dirección de política de esta
comunidad autónoma y que merecen una explicación en este
Parlamento.

Por tanto, Sr. Conseller, ¿qué ha pasado? ¿Son ciertas las
insinuaciones que hizo la consellera de Hacienda de favorecer
las consellerias del PSOE? ¿Qué problema ha habido con los

presupuestos? Explíquelo a la cámara que es donde tiene que
rendir cuentas un gobierno serio.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Vicenç Vidal.

EL CONSELLER DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA
I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sr. Lafuente, aquest conseller està satisfet amb els seus
pressuposts. Vostè m’ha demanat a la pregunta una valoració
dels meus pressuposts, uns pressuposts que pugen a 205,8
milions, un 13% més que l’any passat. Uns pressuposts que
com deia ara fa un moment, ens permetran les coses més
importants que farem aquesta legislatura, recuperar el capital
humà dels espais naturals protegits, que vostès varen
acomiadar. Vostès varen invertir 5 milions d’euros a acomiadar
gent i aquest govern amb aquests pressuposts recuperarà la gent
dels espais naturals protegits. Això són uns pressuposts!

Evidentment aquest govern seguirà recuperant els drets i
invertirà més que mai en el cicle de l’aigua. Vostès parlen de
sequera..., parlen d’un Pla hidrològic que li lleven al Pla de
sequera, però evidentment aquest govern inverteix en fets, amb
un 21% més per invertir en el cicle integral de l’aigua. Aquest
govern farà front amb aquest pressupost a actuacions
immediates, però també mirarà el futur, cosa que el Partit
Popular només pensa amb els seus quatre anys. I per això, sí
farem un nou Pla hidrològic.

Aquests pressuposts ens permetran estar al costat dels
pagesos, intentant que les seves rendes pugin i s’incrementin.
I evidentment aquesta conselleria, des de les àrees que ocupa
Medi Ambient, Agricultura i Pesca, serà una de les conselleries
que haurà de liderar i acompanyar els consells i ajuntaments
amb el projecte de l’impost turístic.

Per tant, si em demana una valoració d’aquests pressuposts,
és una valoració molt positiva...

(Remor de veus)

Uns pressuposts que a més a més, pugen en Educació, en
Serveis Socials, en Sanitat sense retallar dels espais naturals
protegits, sense retallar de Medi Ambient i Agricultura, que és
el que feia el Partit Popular.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sr. Conseller, no li puc donar les gràcies per la seva
contestació perquè no m’ha contestat, m’hauria agradat que em
digués exactament quins són els motius d’una de les
qüestions..., jo crec que una qüestió gravíssima, insòlita en
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aquesta comunitat autònoma, que s’aixequin del Consell de
Govern tres consellers i abandonin el Consell de Govern. I
només faltaria que aquesta situació sigui culpa del Partit
Popular, perquè sembla que li dóna la culpa al Partit Popular.

Jo crec que un govern no només ha de gestionar bé sinó que
a més ha de ser responsable i sobretot hi ha una cosa molt
important per tenir el respecte de la gent, que la gent no tengui
vergonya aliena del que fa el Govern. I el que varen fer vostès
aquell divendres jo crec que és un espectacle que no havia
passat mai en aquesta comunitat i evidentment no ajuda que els
ciutadans tenguin una bona imatge del seu Govern. Pensava
que tal vegada el problema eren els 12 milions d’euros que
vostès destinaran a estudis, i no destinaran per exemple, a
solucionar els problemes dels nitrats d’aigua a Es Castell a
Maó, com li demanava l’altra vegada. 12 milions d’euros que
vostè destina a estudis. O que els problemes que havia tingut
precisament al Consell de Govern en què aprovaven els
pressuposts, eren les pressions externes de Podemos a la
consellera d’Hisenda sobre determinades qüestions que ara
surten als mitjans de comunicació. Pensava que m’explicaria
qualque motiu. Però veig que no, no em dóna cap explicació i
que aquest govern es dedica a les baralles internes, que no
tenim un govern, tenim un desgovern, que es dedica a les
baralles internes i no a solucionar els problemes dels ciutadans.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal.

EL CONSELLER DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA
I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Els diputats que tenc aquí davant, evidentment ara tots
renuncien del Sr. Bauzá, ara tots se n’amaguen. Clar,
evidentment vostès en el Consell de Govern no intercanvien
idees, ni les debatien, escoltaven i obeïen el Sr. Bauzá, a les
seves retallades...

(Alguns aplaudiments)

Però evidentment aquest és un govern de coalició, és un
govern de diferents partits i que parlam, evidentment que
parlam i evidentment que discutirem. Però això no és el normal,
arribar a acords. Ja sé que per a vostès arribar a acords és
impossible, no en saben d’arribar a acords, ni de consensos.

(Remor de veus)

Però és més, sap quins espectacles m’empegueeixen
aquestes dies? Sap què empegueeix? Veure secretaris generals,
directors, expresidents, tots pels jutjats demanant explicacions
als jutges...

(Alguns aplaudiments)

...demanant per què els han robat, això són espectacles que
esper que en aquesta terra no es torni a repetir. Presidents del

Partit Popular, no ho sé, hi ha una mania que tots acaben als
jutjats.

Esper que aquests espectacles lamentables que el Partit
Popular ens ha ofert en aquesta terra no es tornin repetir.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 15081/16, presentada  per
l'Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a situació laboral a l'ib-salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 15081/16, relativa a situació
laboral a l’ib-salut, que formula la diputada Sra. Olga Ballester
i Nebot del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos. Té la paraula
la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Consellera, según un estudio
sociolaboral y profesional del sector divulgado por el Colegio
Oficial de Enfermería de esta comunidad autónoma se pone de
evidencia la precaria situación del laboral de enfermería en
Baleares haciendo mención expresa también a los trabajadores
del sector público. El estudio señala que obtener un puesto de
trabajo estable es más rápido en el sector privado que en el
sector público donde conlleva más de diez años. Sigue el
estudio explicando que la precariedad y la falta de seguridad
laboral no sólo es un problema para los trabajadores, sino que
repercute directamente en la calidad asistencial ya que obliga
a las enfermeras a rotar continuamente por distintos servicios
sin permitirles especializarse.

Consellera, parece que sigue la práctica de los
encadenamientos de contratos temporales eventuales o interinos
para cubrir plazas estructurales. ¿Qué piensa hacer la consellera
frente a la precaria situación laboral de este personal de
enfermería del Servicio de Salud?

Gracias.

LA SR. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Com sap, Sra.
Diputada, la prioritat del govern Bauzá no eren precisament els
treballadors i les treballadores públics, això és un fet molt
destacable, es varen perdre molts de llocs de feina, 1.400, es
varen perdre molts de drets i a més aquesta comunitat
autònoma va ser especialment dura amb totes les mesures que
va aplicar el... bé, que preveia el Decret Llei 16/2012 que
encara està en vigor i no està malauradament derogat. 

Perdre drets és molt fàcil, molt fàcil, i per recuperar-los
tardam un poquet més. Pens que hi ha un component ideològic
de totes formes perquè sí que és cert que cada vegada que
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intentam retornar drets ens trobam amb un recurs de l’Estat, per
exemple, amb la sanitat universal, amb la taxa de reposició
d’oposicions que ens estan limitant en aquest moment al
Govern central.

L’estudi, exacte, és una mostra més petita dels treballadors
que nosaltres tenim, he dit en aquesta cambra en diferents
ocasions que la meitat de la plantilla és interina o eventual, hem
analitzat aquest estudi i aquestes dades. En aquest moment al
Servei de Salut treballen 4.545 infermeres, el 51% és personal
fix; el 17% és interí, els interins sí que són contractes estables;
el 21 eventual, i l’11% són substitucions.

Li diré què hem fet i què farem. Què hem fet?, idò hem
passat els contractes d’eventual  interí a 208 infermeres des de
juliol de l’any passat, hem augmentat la plantilla amb 202
infermeres i fisioterapeutes més que al juliol de l’any passat,
hem augmentat el nombre de substitucions tant en Atenció
Primària com en Atenció Hospitalària respecte de la legislatura
anterior i pensam fer una oferta d’ocupació molt ampla, tot
l’ample que ens permeti Montoro que de moment ens deixa un
percentatge molt petit i que sumant 2015, 2016 i 2017 serien al
voltant de 354 places, més contractes, més estabilitat, més
professionals i sobretot també més pressupost per poder fer
front a aquesta situació. Gràcies.

LA SR. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, consellera. Mire, tiene razón con las cifras que ha
dado y es cierto que se ha abierto una OPE que seguramente la
convocatoria de oposiciones será para finales de 2018, pero de
aquí a 2018 queda mucho tiempo, son tres años y hay muchas
plazas vacantes que hoy por hoy muchos profesionales firman
contratos eventuales para cubrir esas plazas que son vacantes
y que, por tanto, deberían cubrirse con un contrato de
interinidad que al menos comporta una mayor estabilidad
mientras se espera a que vengas esas oposiciones.

Sin embargo, no se hace, no se hace, el profesional es más
barato si es eventual que si es interino. Claro, no se puede estar
luchando contra la precariedad en la empresa privada y
permitirla en la propia administración. Creemos que se podría
hacer mucho más, además esta práctica comporta un problema
añadido al profesional ya que el personal eventual no está
reflejado en los acuerdos de la carrera profesional por lo que
queda excluido al acceso de nivel de carrera al que sí puede
optar un interino o un substituto cuando computa cinco años de
servicios prestados.

Desde Ciudadanos somos los primeros que exigimos
eficiencia en la administración, pero creemos que el ahorro
nunca, y seguro también está de acuerdo, nunca tiene que venir
a través de la precarización de las condiciones laborales de los
profesionales. Por eso pedimos a la consellera que ponga
solución a la situación de este personal cuanto antes.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. 1.000 profesionales han pasado de
eventuales a interinos, 202 infermeres en aquest cas, estam
recuperant drets i esperam no tenir aquest límit perquè si
poguéssim fer una oferta d’ocupació de mil places li puc
assegurar que la faríem. La faríem.

Ara, jo ja he demanat per carta una reunió a la ministra,
esper el seu suport, el suport de tots els grups per llevar aquest
límit de taxa de reposició i poder donar aquesta estabilitat que
es mereixen els nostres professionals.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 15090/16, presentada  per
l'Hble. Diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a formació del
personal dels ajuntaments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 15090/16, relativa a formació
del personal dels ajuntaments, que formula la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom, Sra. Consellera
d’Administracions Públiques, ens agradaria saber quina
despesa s’han gastat l’any 2016 en formació dels ajuntaments
per a personal local des de l’EBAP i si ha quedat alguna part
d’aquesta partida sense gastar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Catalina Cladera. 

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom, efectivament de
la subvenció que ha arribat de l’INAP enguany, 2016, que
varen arribar 239.240 euros, s’ha destinat un 75% per a plans
de formació a entitats locals i FELIB i un 25% l’ha gestionat
l’EBAP en accions transversals per a tots els municipis o per
acció en formació d’empleats públics de municipis.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Núria Riera. 
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera, però no
m’ha respost al que li he demanat, no m’ha dit si s’han gastat
els doblers o si han sobrat doblers. El ministeri cada any
distribueix... vostè m’ha dit els doblers que hi ha, ja ho sabem,
240.000 euros, una part es destina als ajuntaments que tenen
escola de formació i fan convenis amb aquests ajuntaments
perquè ells ho gastin, ja no han de fer vostès aquesta gestió, i
se’n reserven una part petita i a l’any 2016 es varen reservar
60.000 euros dels 240.000 euros, un 25%, ho ha dit, una part
petita. 

A nosaltres ens agradaria saber si s’ho han gastat tot. Pel
que ens diu, com que no m’ha contestat supòs és que no s’han
gastat tots aquests doblers, i sap què passa, Sra. Consellera?,
que si no es gasten tots els doblers que arriben de l’INAP, que
són doblers que a vostès no els costen res, que els arriben, tal
qual, estan tudant uns doblers que els ajuntaments necessiten i
que necessiten per a formació. 

Si no inverteixen això que els regala Madrid per
modernitzar els ajuntaments no estan fent una bona gestió,
estan fent una mala gestió municipal i, és clar, a nosaltres ens
agradaria saber si és realment així perquè a l’any 2015 ja tenim
constància que els va sobrar doblers i ens agradaria saber si a
l’any 2016 els ha sobrat doblers i si vostè reconeix que això és
una mala gestió.

Pensa vostè adoptar alguna mesura de cara al 2017 perquè
això no torni succeir?, quina part de doblers li ha sobrat? Quins
doblers arribaran al 2017?

I una cosa molt important també: ha demanat vostè als
ajuntaments a què volen que es destini aquesta formació?,
perquè està molt bé sentir la consellera de Salut fa una estona
que es queixava del Reial Decret Llei 16/2012, vostès podrien
haver anulAlat el Decret 5/2012 i el  10/2012 totalment i encara
no ho han fet, van retornant drets al llarg de la legislatura o
dues legislatures, com va dir el conseller d’Educació ahir, els
compromisos no són per una legislatura, el programa és per una
parell de legislatures. Vegem, estan enganant idò els ciutadans,
no enganin també els ajuntaments.

Pensen invertir tot el que arribarà al 2017?, quines mesures
adoptaran?, i per favor, reconegui si els han sobrat doblers al
2016 i el perquè i si no ho saben gestionar, idò doni-ho a una
altra consellera, tal vegada la consellera Costa que té menys
competències de gestió, únicament aquest coordinació de
desgovern, per ventura podria gestionar millor els municipis de
com vostès ho puguin fer.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Catalina Cladera.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Núria Riera, la competència
d’organitzar el Govern no correspon a l’oposició, correspon al
Govern, per tant...

(Remor de veus)

En primer lloc li explicaré el que va passar el 2015. Al 2015
o a anys anteriors hi va haver sentències que varen canviar la
forma o varen atribuir la competència de formació a empleats
públics i la varen transferir o varen interpretar que anaven al
Govern, depenien de les comunitats autònomes -perdonau- i no
dels ajuntaments. A més la Llei 30/2015, de setembre de 2015,
també afegeix inseguretat jurídica i fa que algunes comunitats
autònomes no gestionin plans de formació local. Això sí que no
va passar aquí i el Govern va gestionar els plans de formació
local durant l’any 2015.

Què hem fet enguany? En primer lloc el que hem fet és
convocar i reorganitzar la comissió paritària, que està formada
per sindicats, ajuntaments, FELIB i sindicats, per adoptar a
partir d’aquesta nova normativa un nou model de gestió dels
fons de formació local d’empleats públics; això va ser el 20
d’abril. Després hem tret una convocatòria dia 19 de maig per
convocar plans de formació precisament amb aquests
ajuntaments que tenen escoles de formació o que volen fer
plans de formació pròpia. I finalment, amb la resolució que ha
arribat de l’INAP, l’hem distribuïda de la següent manera;
evidentment no tudam cap dobler de Madrid, no anam amb
aquesta idea, gestionam tot el que arriba, i l’any no ha acabat,
per tant no ens pot dir que no hem acabat de gestionar el fons.

Li explicaré com ha quedat repartit i com s’està gestionant
en aquest moment; els ajuntaments encara estan en termini de
poder justificar i per tant no s’ha malgastat res, igual que
l’EBAP també encara està en processos de gestió. Tenim, com
li deia, que el 75% ha estat destinat a entitats locals, en concret
92.192 euros s’han destinat a ajuntaments amb majors de 200
efectius; aquí han firmat convenis Palma, Marratxí, Calvià,
Manacor, Eivissa i Maó i dos consells insulars, Mallorca i
Menorca. Després 87.238 euros s’han destinat a la FELIB, que
gestiona els plans de formació de municipis menors de 200
efectius. I després el 25% restant, quasi bé 60.000 euros, els
gestiona l’EBAP amb gestions formatives transversals; a totes
les Illes ha fet més de 15 accions o té en marxa més de 15
accions formatives, amb prop de 500 treballadors públics que
afecten tots els ajuntaments. 

Per tant els fons que vénen de Madrid evidentment no es
perden, no es perdrà ni un duro, i això és el que estam fent;
encara no ha acabat l’any, Sra. Núria, tengui paciència que
aquest govern està fent la seva feina. Però sí que gestionam els
plans de formació dels ajuntaments o de les entitats locals de la
forma que li he explicat. Si no ho ha entès és el seu problema.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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I.12) Pregunta RGE núm. 15091/16, presentada  per
l'Hble. Diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades d'atur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE 15091/16, relativa a dades d’atur,
que formula el diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Santiago Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller, las cifras del SOIB, 57.000 parados; las
cifras de la EPA a que usted hacía referencia la semana pasada,
en el pasado pleno, 67.000 parados. Creo que la semana pasada
tuvo dos errores: uno, dar por buenas estas cifras de parados y,
dos, decir que al Partido Popular o a la oposición no nos
importaban los desocupados o los parados que había. Pero yo
además le añado un tercer error, porque eso lo considero
además dos excesos verbales: primero, que no hable nunca de
los 18.000 parados de larga duración que tenemos en esta
comunidad autónoma; que tampoco hable de los 24.000
parados que tenemos de más de 45 años, ni de las 30.000
personas desocupadas que a día de hoy no reciben ninguna
prestación.

Y le voy a reiterar lo que he ido diciendo en otros plenos y
a veces también en comisión: viven de la herencia que
recibieron de las reformas habidas, que se van bajando las
cifras del paro...

(Remor de veus)

...desde el año 2012, y lo dice el propio informe que usted
colgó la pasada semana en la página web de su conselleria, y
también de la situación coyuntural, como estamos viendo
incluso en esta feria de la World Travel Market, la situación
coyuntural que viven otros países, otros destinos turísticos. 

A partir de aquí lo importante de valorar las cifras del paro
es que nos diga de manera transversal qué va a hacer el Govern
o qué facilidades va a dar para que las empresas de Baleares
puedan seguir generando puestos de trabajo para que estas más
de 67.000 personas que no lo tienen puedan tenerlo, y más
cuando hemos tenido una de las mejores temporadas turísticas
que se recuerdan.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Tadeo. Le reconozco
la mayor, que vivimos de las reformas habidas por el Partido
Popular; por eso más del 50% de las personas paradas no
cobran ninguna prestación; gracias a la reforma de 2012 del
Partido Popular el 50% de los desocupados de estas islas no

cobran ninguna prestación; gracias a las reformas del Partido
Popular los salarios es el único indicador que estamos igual que
en 2008, en el resto de indicadores estamos de una forma
similar al 2008, menos en salarios; ¿gracias a quién?, una vez
más gracias al Partido Popular y a su reforma laboral. Sí, Sr.
Tadeo, son sus reformas las que llevan a que el 50% de
nuestros parados no cobren prestaciones y que los trabajadores
no tengan los salarios del año 2008. Debería explicarselo al
conjunto de la clase trabajadora de estas islas.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Santiago Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la reforma
laboral, su partido firmó un pacto con Ciudadanos donde no se
decía bajo ningún concepto que se iba a derogar la reforma
laboral; ¡no venga con el mismo cuento cada semana! Dígame
lo que está haciendo conjuntamente y de manera transversal
para generar empleabilidad en los sectores productivos de las
Islas Baleares. Eso es lo importante. 

Hemos tenido la mejor temporada turística y lo que tenemos
es que hay 67.000 parados. Y mire, en la inercia que yo le digo,
está colgado en su página web, lo colgó el miércoles pasado,
desde el año 2012 el mes de octubre se está bajando..., en el
mes de octubre se baja el empleo. La afiliación a la Seguridad
Social desde 2012 el mes de octubre va subiendo e
incrementándose la afiliación en ese propio mes, y los sectores
que más ayudan a incrementar la afiliación a la Seguridad
Social son los denostados por ustedes, precisamente la
hostelería y el sector de la construcción.

Sr. Conseller, ¿qué van a hacer para que estas 67.000
personas puedan tener un puesto de trabajo? Esto es lo que
tienen que explicar aquí y tiene que figurar en sus
presupuestos...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, presidenta. Sr. Tadeo, desde luego celebro dos
cosas, primero que se sumen a reivindicar la EPA como el
elemento de medición de los datos del paro; en anterior
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conseller ni siquiera daba la EPA, sólo hablaba de las cifras de
paro registrado; pero celebro que valoren la EPA como el
elemento de medición principal para los datos del desempleo.
Yo creo que es una bienvenida para todos nosotros que
descubran que las estadísticas... al final la mejor estadística es
la EPA.

En segundo lugar yo creo que decir que no hemos hablado
nosotros de parados de larga duración, cuando lo decimos cada
mes, en cada rueda de prensa damos las cifras de parados de
larga duración: las personas mayores de 45 años, 23.786. Y no
sólo hablamos de las personas mayores de 45 años que se
encuentran sin empleo sino que actuamos. Ustedes destinaron
en cuatro años a un programa que le llamaron RI 4 millones de
euros, de los cuales no fueron capaces de ejecutar ni tres
cuartas partes de los mismos porque le pusieron el mayor coste
a los ayuntamientos para sufragarlo. En dos años hemos
ejecutado más de 12 millones de euros en el programa de
Visibles. Hoy lo hablaremos por la tarde, 12 millones de euros
en dos años frente a 4 millones en cuatro años; nunca le he
escuchado contrastar estos datos; he escuchado a la Sra. Marga
Prohens alguna vez decir que le habíamos cambiado el nombre;
bueno, le cambiamos el nombre y sumamos 8 millones o 10
millones más en cada uno de los programas. Esa es la
diferencia.

Nosotros hacemos políticas activas de empleo porque
creemos en ellas. No las desmantelamos. Hoy veremos como el
presupuesto del SOIB sube respecto a su gestión un porcentaje
prácticamente el doble de lo que ustedes dedicaban, porque
nosotros sí creemos en las políticas activas de empleo, sí
creemos en la protección de nuestros desempleados, y el jueves
presentaremos las cifras del plan de lucha contra la explotación
laboral, donde veremos que las cifras de ese plan son
superiores incluso a las del año pasado gracias a que este
gobierno también actúa para mejorar el empleo de los
trabajadores en activo. Por tanto luchamos contra la
precariedad de los trabajadores en activo, destinamos recursos
a los trabajadores que no tienen una oportunidad de empleo,
todo ello con una diferencia abismal de sus políticas. Sólo nos
falta que el Gobierno de Madrid haga caso de los organismos
internacionales, derogue la reforma laboral, vele per una
contratación más justa, y desde luego retorne las prestaciones
sustraídas por el Sr. Montoro a todos los desempleados.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 15080/16, presentada  per
l'Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a acords de governabilitat.

Tretzena pregunta, RGE 15080/16, relativa a acords de
governabilitat, que formula el diputat Sr. Xavier Pericay i
Hosta. Té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, bon
dia. Sra. Presidenta del Govern, el diputat Alberto Jarabo va dir
la setmana passada que a partir del mes de gener de 2017, és a
dir, d’aquí a quatre dies, Podem demanarà que es revisin els
acords de governabilitat. El Sr. Jarabo basava la seva demanda,
així li ho vaig sentir, en el fet que segueix havent-hi a Espanya
un govern del Partit Popular, bé, més exactament un govern de
Mariano Rajoy. D’això se’n dedueix que per ventura amb un
altre govern no hauria demanat aquesta revisió; o sí, això no ho
sé i en tot cas li correspon a ell.

En tot cas ha parlat de renegociar aquests acords. Jo no sé
com ho veu, vostè, qui és que finalment, com a presidenta del
Govern, haurà d’assumir els efectes d’aquesta renegociació.
M’agradaria saber-ho. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pericay, com treballam des del
Govern de les Illes Balears i fruit dels acords pel canvi?, de
complir amb la paraula donada, aquest és el nostre compromís
amb la ciutadania, i els nostres acords sorgeixen de les
eleccions del 24 de maig, on hi va haver una majoria
d’esquerres en aquesta comunitat autònoma vàrem ser capaços
de dialogar i posar-nos d’acord amb aquelles polítiques
necessàries per als ciutadans. 

Així hem aconseguit la pau social a les escoles, tenim 600
professors més, la sanitat torna a ser universal, estam reduint
les llistes d’espera, tenim la renda social garantida en aquesta
comunitat autònoma, l’impost de turisme sostenible és ja una
realitat, aprovarem un pressupost per a l’any 2017 amb més
inversió pública que durant els darrers anys en aquestes illes i
tenim clara la reivindicació de temes estratègics i estructurals
d’aquestes illes davant del Govern d’Espanya, i les
renegociacions i les negociacions d’aquest full de ruta pactat
entre les diferents formacions polítiques que donen suport al
Govern de les Illes Balears les comentam cada setmana en les
reunions que es fan de la comissió de seguiment del pacte. 

Evidentment, si Podem Illes Balears a mitjan legislatura
planteja algunes qüestions més ... perquè, li diré una cosa, Sr.
Pericay, es llegeixi els acords pel canvi, duim un compliment
altíssim dels acords que havíem fixat en el full de ruta. Per tant,
si hi ha altres propostes de Podem, de MÉS per Mallorca, de
MÉS per Menorca o Partit Socialista evidentment seran
escoltades i dialogades, com ho han estat sempre. També si hi
ha una proposta positiva de Ciutadans l’escoltarem.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, presidenta. Sra. Presidenta del Govern, jo no dubt
en absolut de la seva capacitat de navegació, de navegació
política, entengui’m. Si em permet li diré que vostè és una
excelAlent surfista, eh?, i li dic sense segones, ben sincerament.
Però no sé si se’n sortirà aquest pic perquè aquest
replantejament que li exigeix el Sr. Jarabo coincideix justament
amb una crisi del partit Podemos aquí a Balears, acompanyada
d’una crisi més general, bé, en això vostès tampoc no s’han
quedat gaire enrere, amb la crisi més general de tot l’Estat, i un
soci en crisi de fet no és un bon soci, no és un soci -diguem- de
fiar, no saps mai per on et pot sortir ni quines sorpreses et pot
reservar. 

Ja sé que no té més remei que confiar-hi, ja sé que depèn i
que s’ha de repenjar perquè si no es queda evidentment sense
trona. Però sincerament, dubt que sigui bo per a aquesta
comunitat, si aquest gener ja renegocien els acords sense que hi
hagi cap raó aparentment que ho justifiqui, la raó de la
continuïtat d’un govern no crec que pugui ser, la continuïtat
com a mínim d’un president de Govern no crec que pugui ser
una raó, què hem d’esperar que facin, per exemple, l’estiu que
ve o d’aquí nou mesos o d’aquí un any? Continuarem així?
Continuarem renegociant el que teòricament s’ha acordat?

Miri, una cosa és una comissió de seguiment per comprovar
que s’està complint el que s’ha acordat i una altra cosa és un
replantejament de la situació, són coses distintes encara que
vostè les equipari. Què els exigiran ara? Més imposts? Més
doblers per a les entitats afins? Més despesa, en definitiva, fins
que la caixa finalment rebenti?

De ver, Sra. Armengol, jo li demanaria que no es presti a
aquest joc perquè els ciutadans d’aquesta comunitat de tot això
no en tenim cap culpa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pericay, a vegades sembla que
vivim en móns paralAlels vostè i jo. Jo no he sentit en cap cas
replantejament de cap acord de Govern, i li diré clar, no es
replanteja cap acord de Govern, els acords pel canvi són
absolutament actuals i se seguiran desenvolupant durant tota la
legislatura i feim un compliment exacte del que vàrem acordar.
Si hi ha noves propostes evidentment s’estudiaran, com no pot
ser d’altra manera. O vostè creu que és una bona forma no
escoltar les propostes dels diferents grups parlamentaris i més
encara si donen suport al Govern? Jo crec que és el raonable i
el que feim des del Govern de les Illes Balears. 

Vostè es pot ficar amb els problemes interns de qualsevol
partit, no és el meu estil i no és el que jo faré. Jo evidentment
esper que es resolgui la situació el més aviat possible i que
sigui factible per tirar endavant les polítiques necessàries per
als ciutadans de les Illes Balears. Ara, si vostè m’ho planteja en
torn al que hem de fer davant d’un govern de l’Estat qui ha
canviat radicalment de postura, Sr. Pericay, són vostès que
digueren que mai no farien president al Sr. Mariano Rajoy i s’hi
han entregat en cos i ànima. Després d’aquesta entrega en cos
i ànima, a veure, Sr. Pericay, si són capaços de tots junts:
Podem, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Partit
Socialista, Ciutadans, El Pi i el Partit Popular aconseguir
aquells reptes que les Illes Balears necessiten, i és un nou règim
especial per a les Illes Balears i és un nou sistema de
finançament autonòmic i és un pressupost general de l’Estat
que faci justícia als ciutadans de les Illes Balears. En aquesta
línia de treball m’hi trobarà sempre, en la línia barroera no m’hi
trobarà mai. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 15085/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a fiscalitat del
turisme de creuers.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 15085/16, relativa a
fiscalitat del turisme de creuers, que formula el diputat Sr.
Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula el diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente. 

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, bé,
primer de tot, no conec les seves dots surferes, però sí que puc
dir que el Sr. Pericay és boníssim amb la bicicleta estàtica
perquè sempre fa voltes sobre els mateixos temes sense avançar
i crec que és necessari que sempre hi hagi una actualització i
una renovació d’allò que s’ha acordat.

Bé, referent ja a la pregunta. Sabem que l’augment en el
nombre de creuers i, per tant, també de passatgers i, per tant, de
turistes s’ha incrementat d’una manera creixent a més durant els
darrers anys. Sabem també que els creuers tenen una altíssima
facturació anual i que també ens generen una sèrie de
problemes mediambientals: l’emissió de les seves aigües
residuals, falta una bona millora també en el tractament dels
seus residus, l’elevada contaminació atmosfèrica que
provoquen, hem de recordar també que el combustible d’un
creuer equival al de 12.000 vehicles amb l’agreujant que la
baixa qualitat del seu combustible en general fa que sigui un
50% més tòxic que l’habitual. 

Sabem, per tant, que això s’ha d’avaluar i que de qualque
manera s’ha de també gravar. Sabem que ens falten imposts
mediambientals, ja se’ns ha dit des d’Europa que Espanya és el
país amb la menor quantitat d’imposts mediambientals de tot el
nostre continent. 
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Crec que hem de fugir del concepte ranci, caduc sobre els
impostos que tenen des de la banda conservadora d’aquesta
cambra i que hem de recordar que aquests impostos són
essencials per al sosteniment dels nostres serveis públics.
Pensam que no hi ha risc que les empreses navilieres deixin de
triar Balears com a destí dels seus passatgers. També estam en
contra de declaracions com que l’avarícia dels governs a
vegades o dels governs públics romp el sac.

Pensam que fins i tot emprar, com s’ha dit, que un
percentatge dels passatgers d’aquests creuers no baixi del
vaixell justificaria que no es cobràs, per exemple, l’ITS a totes
aquestes persones que gaudeixen d’un tot inclòs sense sortir del
recinte hoteler. És a dir, crec que aquesta comparació tampoc
no seria interessant.

Per tant, anem a la pregunta, té pensat el Govern de les Illes
Balears gravar fiscalment de qualque forma el turisme de
creuers a efectes de minimitzar l’impacte mediambiental que
provoca? Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Jarabo. Miri, vostè sap
perfectament que en el pressupost per a l’any 2017, tal com
hem acordat, no hi ha cap nova figura fiscal prevista. Per tant,
aquesta no és la decisió per part del Govern de les Illes Balears.
Sí que hi ha l’impost de turisme sostenible en vigor des d’1 de
juliol de 2016 que crec que és una passa endavant molt
important per a aquestes illes i per a aquest territori que, a més,
està funcionant de forma molt eficaç. Aquest impost grava les
estades turístiques que fan escala a les Illes Balears, dels
creueristes, i és cert que estan bonificats els que fan una escala
inferior a dotze hores. Es liquidarà aquest impost de turisme
sostenible referit als creueristes el gener de l’any 2017. Per
tant, després tendrem més informació per poder fer les
valoracions i, tal com vàrem acordar, després d’un any de
l’aplicació de l’impost és quan s’haurien de fer, en tot cas, les
revisions que creguem oportunes des dels diferents grups
polítics i, evidentment, també des del Govern de les Illes
Balears.

Vostè explicava bé -i jo ho compartesc- que els creuristes
i els creuers donen un valor afegit al turisme de les Illes
Balears, i així s’ha defensat històricament. Ara, és veritat també
que creen un impacte ambiental a les Illes Balears i, per tant,
hem de fer fórmules d’estudiar com el minimitzam, no?, a part
de la figura fiscal a la qual vostè feia referència. 

Bé, el Govern s’ha posat a fer feina des de fa estona i s’ha
creat la Comissió de Creuers, entre Govern, Ajuntament de
Palma, l’Autoritat Portuària de les Illes Balears i les navilieres,
on ja s’ha pres una primera decisió que és planificar l’arribada
dels creuers, sobretot a la ciutat de Palma per intentar
minimitzar que no arribin tots el mateix dia i, per tant, fer-ho de
forma més pausada per també evitar aquest impacte de tantes
persones. 

L’Ajuntament de Palma, com vostè sap, ha fet un esforç en
el tema del transport públic. L’Autoritat Portuària de les Illes
Balears fa un esforç important i estan en un plantejament de
renovació i millora de tots els ports, del Port de Palma, del Port
de Maó, del Port d’Eivissa i del Port de La Savina precisament
per poder reubicar molt millor el trànsit marítim i el que afecta
també els creueristes. I també és important dir que les
navilieres de creueristes i les que tenen escala a les Illes
Balears, i concretament a Palma, que és on hi ha més aquesta
situació, fan un esforç d’eficiència energètica amb els seus
combustibles i per tant també d’intentar evitar aquest impacte
ambiental. 

El vicepresident Sr. Biel Barceló, a la compareixença de
pressuposts precisament explicava també el Pla d’equilibri
turístic que es treballa des de la conselleria, que tendrà un
impacte transversal des de les diferents conselleries, per
moderar les puntes d’estiu i per tant mitigar la pressió humana
i millorar la gestió dels recursos. En definitiva, estam posant
totes les feines a l’abast per fer-ho possible. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 15078/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a Decret de garantia de demores
sanitàries.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE 15078/16, relativa a decret de
garanties de demores sanitàries, que formula el diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Permeti’m, presidenta, que li digui que des d’El Pi no tenim
cap dubte que vostè té estabilitat en el seu govern, però també
li vull dir com a diputat de les Illes Balears que entenc que en
aquesta institució no tenim, a causa del que ha passat aqueixes
darreres vint-i-quatre hores, estabilitat institucional, per la qual
cosa li deman que com més prest millor, aquesta gent que juga
amb foc i juga en risc, tornem a aquesta casa que representa a
tothom aqueixa estabilitat, i esper que aquesta vegada hagi
acabat la fòbia que tenia Podemos a la Facultat de medicina.

Dit això, dit això, els vull plantejar que vostè ens va dir fa
un any que després d’explicar..., no vull dir que fes un míting,
però em va parlar d’allò de la targeta sanitària, em va parlar del
tema de la gratuïtat de l’aparcament de Son Espases, em va
parlar de l’acomiadament del personal sanitari, quan li vaig
demanar pel decret de garantia de demores, és a dir, quan una
persona fa més de sis mesos que espera per operar la puguin
operar, o si fa més de dos mesos que necessita una consulta
d’especialista hi hagi d’anar, i pugui anar a la concertada, a la
medicina privada, li vaig demanar “això ho posarà l’any que
ve?”, i vostè textualment em va dir “en poder”. 
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Vostè va ser prudent, però el director general de l’ib-salut
fa només dos mesos va dir el 2017, però ahir la consellera de
Sanitat va dir el 2018. Pensa posar el decret de garantia ja l’any
que ve? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Font. Abans d’entrar
en el decret de demora evidentment li he de dir que jo respect
profundament les decisions dels partits polítics i les decisions
que han de prendre que a vegades són doloroses, i que esper
que, com vostè deia, evidentment institucionalment això es
resolgui de la millor forma possible. 

Quant al decret de demora que vostè em demanava, jo ja li
ho vaig explicar a la pregunta que vostè em va fer; ahir la
consellera de Salut ho va explicar amb tot detall a la
compareixença que va fer sobre el pressupost per a l’any 2017,
i hem de tenir clar que el decret de garantia i demora és un
compromís d’aquest govern, també figura en els acords pel
canvi signats, un compromís de legislatura. Només duim un any
i quatre mesos, Sr. Font; per tant jo li vaig dir “posarem el
decret de demora”, sí que el posarem, i tant que sí, és un
compromís de legislatura.

I què hem fet? Hem millorat molt ja les llistes d’espera. És
suficient?, encara no, però és que ens vàrem trobar una situació
realment duríssima perquè els quatre anys de la passada
legislatura foren anys terriblement destructius per a la sanitat
pública a les Illes Balears. Per això vàrem posar en marxa el
Pla de xoc de 14 milions d’euros, i hem aconseguit passar, en
el que fa referència a les consultes, de les 2.500 persones que
esperaven més de sis mesos, ara estam en 889; de les 26.000
estam..., que esperaven més de 60 dies, estam en 12.237. Quant
a l’espera quirúrgica hem baixat de 125 dies a menys de 80 dies
el que esperen els ciutadans. 

Ara bé, queda encara molt de camí per fer per poder fer
aquest decret de demora, perquè no es tracta d’aprovar el
decret, es tracta de poder exercir aquest dret per part de la
ciutadania. Per tant ho hem de tenir tot preparat: hem anar
reduint molt les llistes d’espera, en aquest any 2017 nosaltres
ja estam començant a treballar en el decret de demora, el
deixarem aprovat el 2017 perquè estigui el vigor l’1 de gener
de 2018. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta del Govern, miri, nosaltres li donam l’enhorabona
que hagi baixat les llistes d’espera. El que sabem..., vostè ara

em deia que n’hi ha 800 encara que ultrapassa poder-se operar
abans de sis mesos; idò són 800 persones, són 800 famílies. O
em diu que n’hi ha 12.000 que encara amb la consulta
d’especialista no es compleixen els 60 dies; són 12.000!, i
aqueixa consulta pot tenir qualque malaltia important que sis
mesos no pot esperar, n’hi pot haver qualcun, perquè ningú no
és màgic per veure-hi directament.

Clar, el Sr. Bauzá es va carregar el decret de garantia de
demora. Vostès varen agafar el compromís de posar-lo. Hem
gastat en peonades prop de 14 milions d’euros, pagam
peonades que van de 50, 60 euros a 300 i busques, 380, una
mitja de 160. Jo no sé si el conseller de Treball estarà d’acord
amb totes les hores extres que fan aquests metges, perquè no sé
si compleixen les mateixes ràtios que compleixen altres. Què
ens agradaria, Sra. Presidenta?, que això no entràs en vigor el
2018, sinó que entràs en vigor el 2017, com es va comprometre
el director general de l’ib-salut. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Font. Jo el que li puc
garantir és que tot d’una que tenguem preparat per poder
complir el decret ho farem, si és el 2017, infinitament millor
que si és el 2018; aquest és el meu compromís i és el
compromís de tot el Govern, i per això estam treballant
intensament: amb una reestructuració dins les plantilles,
augmentant les plantilles de personal sanitari, amb una política
laboral absolutament diferent, complint les substitucions, i per
això han sorgit aquests resultats. 

Aquests resultats no vénen del no-res, sinó que vénen d’una
feina intensa, d’un canvi important dins el sistema de salut de
les Illes Balears, però la realitat és que nosaltres, quan
deixàrem de governar el 2011, deixàrem zero ciutadans que
esperaven més de sis mesos per ser intervenguts. Va venir el Sr.
Bauzá i de zero varen passar a 2.300. Aquesta és la realitat del
que hem trobat després de quatre anys de govern en majoria
absoluta del Partit Popular. Anam reduint i el meu compromís,
Sr. Font, és que aquesta legislatura el més aviat possible
tendrem el decret de demora. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 15096/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a sentència en relació amb
les carreteres d'Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE 15096/16, relativa a sentència en
relació amb les carreteres d’Eivissa, que formula la diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula la diputada Sra. Margarita Prohens.
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LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, la
setmana passava parlava un conseller d’una bomba de
rellotgeria. El que és una bomba de rellotgeria és aquest pacte
que la manté al Consolat, una bomba de rellotgeria que ara ha
explotat dins el partit de la gent, el de la nova política, i que a
vostè la beneficia i molt, o no, Sra. Presidenta?

Però passem a la pregunta que ens ocupa. Ens estranya que
vostè com a presidenta del Govern no hagi sortir a felicitar-se
per aquesta darrera sentencia del TSJ en relació amb les
carreteres d’Eivissa. Com la valora, Sra. Presidenta? No
s’alegra que gràcies als recursos que va posar el Partit Popular
aquesta comunitat no hagi de pagar 100 milions d’euros que el
Sr. Carbonero volia regalar a les concessionàries?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Prohens, per la seva
pregunta. A veure, Sra. Prohens, és agosarat venir aquí a parlar
i a fer-se fort amb les autopistes d’Eivissa, no?, per part del seu
partit. Farem una mica de recordatori; m’ho permetrà perquè no
puc renunciar a fer-ho.

És una herència enverinada que ens varen deixar vostès, el
seu govern i el Sr. Matas, en aquesta comunitat autònoma d’una
legislatura que serà recordada per molts d’anys pel que no s’ha
de fer mai en política i amb la gestió dels recursos públics.
Recordem la decisió política del Partit Popular de fer unes
autopistes a Eivissa que no només foren un projecte faraònic,
absolutament desmesurat, sinó que només foren uns projectes
que no tengueren cap respecte mediambiental, sinó que amb la
forma de pagament que establiren, el peatge a l’ombra, Sra.
Prohens, pagarem els ciutadans d’aquestes illes 589,9 milions
d’euros per unes autopistes que costaren 172 milions d’euros;
o sigui, un sobrecost de 450 milions d’euros i vostè ve aquí a
fer-se... a dir que és un gran projecte? Jo, Sra. Prohens, no ho
compartesc. 

Hi ha hagut moltes sentències: aquesta a què vostè fa
referència, també n’hi ha hagudes sobre les expropiacions que
es feren a cost molt baix per als ciutadans de l’illa d’Eivissa i
que el Govern ha hagut d’anar assumint amb el temps; també
se n’han fet sobre les que han posat les concessionàries i que
han condemnat el Govern a pagar 30 milions d’euros més... 

En definitiva, són unes infraestructures que tenen un
sobrecost altíssim per als ciutadans d’aquestes illes, que pagam
ni més ni manco que 20 milions d’euros cada any fins al 2030,
i és una forma de fer política que no hauríem de repetir mai en
aquesta comunitat autònoma. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, deia el
viceinterventor de la CAIB fa uns dies que la major
irregularitat que s’ha comès a les carreteres d’Eivissa és la
interpretació de la clàusula 55.5 per part del Sr. Carbonero. I li
parl jo no de suposicions, ni de comissions d’investigacions
polítiques, li parl jo de dues sentències: la sentència de la
carretera de Sant Antoni, que quantificava el sobrecost en 83
milions d’euros i la de l’accés a l’aeroport que el quantifica en
20 milions d’euros. 100 milions d’euros, Sra. Armengol.

Després de tres informes interns que apuntaven que de les
clàusules 55 a 57, la finalitat era restringir precisament els
beneficis dels concessionaris per preservar l’interès públic, el
Sr. Carbonero va demanar un tercer informe. I ja en funcions i
abans de les eleccions, va dictar dues resolucions per regalar
100 milions d’euros a les concessionàries, Sra. Presidenta. Què
diria vostè si això ho hagués fet el Partit Popular? Quantes
comissions d’investigació hagués impulsat vostè? 

Utilitzant les seves pròpies paraules Sra. Presidenta, “sap
quantes aules, quantes beques de menjador, quantes ajudes a les
persones més febles podrà pagar amb 100 milions d’euros
gràcies als recursos del Partit Popular?”. Clar, vostès sempre
actuen igual, si els informes interns no els agraden, els amaguen
a un calaix i en demanen un d’extern. Si els funcionaris no els
donen la raó, els cessen. Si les sentències no les agraden, no les
valoren.

Sra. Presidenta, si vostè s’aplicàs el mateix codi ètic que
està aplicant Podemos a dia d’avui, el Sr. Carbonero i el Sr.
Antich estarien sens dubte suspesos de militància.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francina Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Prohens, això sí que
no m’ho esperava mai, a aquestes alçades de la pelAlícula que
vengui aquí a contar-nos aquesta historieta, damunt una
legislatura que va ser la legislatura del saqueig públic a les
arques de les Illes Balears, de tots els ciutadans i ciutadanes...

(Alguns aplaudiments)

Que encara, Sra. Prohens, com a portaveu d’un nou Partit
Popular, no l’he sentida dir mai, “perdonin, ciutadans de les
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Illes Balears, per tot el que robaren els meus companys de
partit i que està demostrat seu judicial”. Aquesta és una realitat.

(Alguns aplaudiments)

I em ve a dir que les autopistes d’Eivissa són una gran obra?
Una obra faraònica que costa 450 milions d’euros de sobrecost
als ciutadans de les Illes. I si a això li sumam el Palma Arena
i si a això li sumam el metro i si a això li sumam com feren Son
Espases? Sra. Prohens, per favor, una mica de dignitat!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II. Interpel·lació RGE núm. 6263/16, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en relació al pagament a proveïdors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la InterpelAlació RGE núm. 6263/16, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació al pagament a proveïdors.

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
En plena tramitació dels pressuposts de la CAIB per a 2017,
volem interpelAlar la consellera d’Hisenda i Pressuposts sobre
política en matèria de pagament a proveïdors, una qüestió que
no és poc important, no és una qüestió menor. Tots crec que
hauríem de recordar el que va passar durant el segon pacte de
progrés, aquí sí que hi va haver realment qüestions importants
a destacar. I ho hauríem de recordar per no tornar-ho repetir,
tot i que veient els pressuposts de 2017, me sembla que alguns
no han après res. Alguns continuen entestats en repetir una i
altra vegada els mateixos errors que tan de patiment van dur en
aquesta comunitat autònoma. 

Durant aquells anys es van implementar unes polítiques
totalment errònies, erràtiques i suïcides, que van generar un
increment de la despesa insostenible, en un moment de crisi
econòmica i de reducció dràstica dels ingressos tributaris, la
qual cosa va provocar fortíssimes tensions de tresoreria i un
allargament del pagament als proveïdors de fins a 752 dies.
Una situació que va provocar el tancament d’empreses i
l’acomiadament de milers i milers de persones que van quedar
sense feina i sense poder aportar els recursos suficients a les
seves llars. El Partit Popular, quan l’any 2011 va entrar a
governar, es va trobar més de 1.600 milions d’euros en factures
pendents de pagament, convenis sense pagar a ajuntaments i a
consells insulars, subvencions pendents de reintegrar, etc. 

Encara tenc gravat al cap aquells grups de persones, gent
amb cadira de rodes, entitats de discapacitats i colAlectius que
tracten amb persones amb risc d’exclusió social, tots ells
acaramullats a les portes del Parlament, exigint al president

Bauzá, que tot just acaba de ser elegit president, que pagués
allò que el Govern els devia. I vostè, Sra. Cladera, em sembla
que aquesta situació no se l’ha trobat. Eren els temps en què les
farmàcies tampoc cobraven, molts van haver de fer préstecs per
resistir els llargs mesos d’impagament. Tampoc no cobraven les
agències de viatges que es varen arribar a plantar davant del
Govern, perquè ja no podien avançar els doblers dels bitllets
dels malalts i acompanyants, ni els esportistes. Els quatre anys
del segon pacte de progrés van deixar rius d’impagaments,
deute, dèficit, aturats, desnonaments, etc. I només un exemple,
de 2011 a 2012, quan va entrar el Partit Popular a governar, en
només un any el Govern va haver de fer front a un increment de
l’amortització de préstecs d’uns 600 milions d’euros. D’una
tacada en un any, es va incrementar l’amortització dels préstecs
en 600 milions d’euros. I vostè, Sra. Cladera, tampoc no s’ha
trobat amb açò. 

Van ser uns anys en què els governants només es
preocupaven per gastar, eren experts en gastar, però en canvi
no sabien conjugar el verb pagar. Com ja he dit, el mes de juny
de 2011 els proveïdors cobraven a 752 dies, el Govern pagava
amb més de 2 anys de retard. Les tensions de tresoreria eren
brutals i l’aixeta dels bancs estava completament tancada. 

El Govern Bauzá va haver de prendre mesures molt dures
i molt contundents per evitar entrar en fallida. Es van haver de
fer retallades?, sí, es van fer retallades; pujades d’impostos?, sí,
però també vam prendre mesures liberalitzadores de
l’economia, per compensar precisament els efectes negatius de
les retallades i la pujada d’impostos. No hi havia altra
alternativa, era molt important tornar recuperar la confiança de
les entitats financeres, poder pagar als proveïdors, generar
riquesa i reactivar l’economia. Els ciutadans van haver de fer
molts d’esforços per reequilibrar una situació totalment fora de
mare. I va funcionar i va funcionar!

I així amb aquestes polítiques, en quatre anys Balears va
passar de pagar a 752 dies a fer-ho a 41,85 dies, dada de juliol
de 2015. I vam aconseguir reduir l’atur i el dèficit. Si l’índex de
pobresa es va incrementar entre 2007 i 2011 un 288%, la taxa
de població amb risc de pobresa va baixar un 1,9% entre 2013
i 2014, passant del 19,8% al 17,9%. 

L’actual govern s’ha trobat certament una situació totalment
diferent, s’ha trobat uns comptes públics sanejats, amb un
dèficit més controlat, amb un deute comercial mínim i amb una
economia amb un fort creixement i generadora de llocs de
feina. A pesar d’aquesta situació, que farà que dins l’any 2017
el Govern pugui disposar de 1.064 milions més del que va
poder utilitzar el Partit Popular l’any 2013, el Govern en canvi
ha empitjorat de forma més que notable el període mitjà de
pagament a proveïdors. De fet, el Govern del Partit Popular va
deixar un període mitjà de pagament a proveïdors en 41,85 dies
i només en un any, juliol de 2016, el període mitjà de pagament
a proveïdors es va disparar fins els 83,03 dies, més del doble.
La darrera dada publicada, setembre de 2016, encara està en
73,80 dies. 

En aquests moments, açò vostè ens ho diu i ens ho creim,
encara no hi ha tensió de tresoreria, de fet vostè diu que tenen
suficient liquidesa. Sorprèn, per tant, que el període mitjà de
pagament a proveïdors, si açò és així, estigui per damunt dels
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nivells màxims que demana la Llei de morositat de 30 dies o
que s’hagi duplicat respecte els 41,85 dies que hi havia a finals
de l’anterior legislatura. Una situació per cert que no ha passat
desapercebuda pel Ministeri d’Hisenda, ja que de forma
sistemàtica el període mig de pagament a proveïdors ha estat
durant molts de mesos per damunt de 60 dies, el Ministeri
d’Hisenda li ha fet arribar a vostè, Sra. Cladera, una carta, allà
on l’adverteix de la necessitat de reconduir aquesta situació; i
en cas de no fer-ho, el ministeri podria agafar fins i tot el
control dels comptes de la comunitat. És una garantia certament
que tenim els ciutadans que si la comunitat autònoma no
compleix, ho farà el Govern central i crec que en això tots
estam d’acord, és una qüestió positiva.

I què fa el Govern per resoldre aquest problema?, el que fa
és posar una disposició addicional als pressupostos, la onzena
concretament, que el que fa és eliminar controls interns per
agilitar el pagament a proveïdors, la solució màgica de la Sra.
Cladera és reduir controls.

Segons la memòria que acompanya els pressupostos, diu
que es tracta d’autoritzar els pagaments-i ho llegesc
textualment- “sense que prèviament s’hagin complit
estrictament amb tots els requisits procedimentals propis de la
contractació, per diverses raons no sempre relacionades amb la
manca de crèdit pressupostari, sinó especialment amb la
urgència dels encàrrecs”.

És igual si no es compleixen els requisits procedimentals,
és igual si no seguim les passes establertes, si hi ha urgència
ens ho podem botar tot. És aquesta, Sr. Consellera, la solució
màgica que vostè té per reduir el període mitjà de pagament a
proveïdors?

Em sorprèn, Sra. Cladera, aquesta mala praxis precisament
quan vostès estaven a l’oposició, ens exigien més i més controls
i què curiós!, ara quan governen aquests controls ja no són
necessaris, ara són un impediment. El que abans era opacitat,
ara és per agilitar. Quanta hipocresia, Sra. Cladera! Se n’adona
vostè de les incoherències del seu govern?

Miri, nosaltres no estam d’acord que s’eliminin controls
interns. El Partit Popular amb els mateixos controls interns li va
deixar el pagament mitjà a proveïdors en 41,85 dies, no
s’escudi amb els controls interns per tapar la seva incapacitat
i manca de diligència.

I és cert, el problema d’aquest endarreriment al pagament
de les factures se circumscriu exclusivament a ib-salut, de fet
el mes de setembre ib-salut pagava a 89,12 dies quan per
exemple Educació ho feia a 0,95 dies, Serveis Socials a 9,71
dies, i la resta de departaments a 16,89 dies. El problema, per
tant, és el caos que hi ha dins la Conselleria de Salut, un caos
administratiu, un caos d’organització, un caos de gestió. 

Per tant, la mesura de suprimir determinats controls interns
per agilitar la tramitació dels pagaments de les factures el que
fa, Sra. Cladera, és amagar i emmascarar aquest caos. El que ha
de fer el Govern és resoldre aquest problema, posar ordre dins
ib-salut i no llevar controls per tapar les seves negligències.

Sra. Cladera, ara el problema que té vostè és d’organització
d’ib-salut. Ara només és qüestió de fer una bona gestió, veig
que és difícil per a vostès, però en qualsevol cas aquesta és la
qüestió que vostès haurien d’emprendre. 

En canvi, el problema que em preocupa és que amb les
seves polítiques expansives de despesa, d’imprudència a l’hora
de preveure determinats ingressos puguem acabar com el segon
pacte de progrés: retardant el pagament a proveïdors, no per
una mala gestió administrativa, sinó perquè no hi hagi doblers
per falta de liquiditat.

Això, Sra. Cladera, és el que a nosaltres més ens preocupa
i veim que aquest és el rumb que vostè ha imprès i
especialment amb aquests darrers pressupostos, Sra. Cladera,
li ho he dit diverses vegades, creim que anam directament cap
al precipici, amb aquests pressupostos vostè ens està duent a
situacions de colAlapse com va passar al segon pacte de progrés.

Per tant, li demanam -ho hem fet moltes vegades-, li
demanam que rectifiqui la seva política econòmica, que
rectifiqui la seva forma de gestionar la hisenda d’aquest govern.
Sra. Cladera, crec que vostè no és conscient -i si ho és, pitjor-,
no és conscient del que vostè ens fa a tots els ciutadans.
Rectifiqui les seves polítiques perquè anam per mal camí.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la representant del
Govern, la consellera Catalina Cladera.

LA SRA.  CONSELLER D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sr. President. Bon dia de nou, senyores i senyors
diputats, Sr. Camps, el primer que li he de dir és que vostè
pretén caos amb aquest indicador del període mitjà de
pagament. 

Fa un discurs derrotista, fa un discurs que la mala gestió...
torna cridar la mala gestió del Govern quan hi ha indicadors
més que sobrats darrerament que el govern actual, en aquesta
legislatura s’està fent bona gestió econòmica, tenim el Ministeri
d’Hisenda, el BBVA, AIReF, Fedea estan dient que Balears
complirà, per exemple, el dèficit enguany o estan avalant la
nostra gestió econòmica. 

Per tant, vostè pretén fer amb aquest indicador del període
mitjà de pagament, que és veritat, que jo reconec que s’ha de
millorar, pretén fer una taca d’oli i demostrar que la gestió
econòmica del Govern és dolenta, i això és una irresponsabilitat
com a partit polític i com a oposició perquè el que pretén és
crear un missatge fals a la ciutadania. Per tant, és vostè el
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primer irresponsable a l’hora de fer aquest discurs demagògic
i destructiu o autodestructiu de la gestió econòmica.

Jo he vengut a parlar del PMP i de forma seriosa i li
explicaré tot el que hi ha en relació amb aquest tema. Jo no gir
la cara ni amag el problema que hi ha amb el PMP, amb el
període mitjà de pagament amb aquest retard que hi ha als
proveïdors, a un petit grup de proveïdors, ho hem de limitar
perquè tenim el problema identificat, com molt bé vostè sap, a
l’ib-salut i a un grup concret de proveïdors i estam fent feina
per millorar això, tot i que vostè vulgui també dir que la feina
que feim no li sembla seriosa, no li sembla suficient.

Per què a Balears..., que tenim una situació de caixa
envejable o tenim, podem dir, els mesos de juliol i agost un
superàvit, som la comunitat autònoma que té el superàvit en
relació amb el PIB més elevat, que no preveim problemes de
tresoreria, ens trobam en aquesta situació?

És veritat, hem rebut dues cartes del Sr. Beteta en què avisa
de la circumstància, dues cartes que més enllà d’haver-les
rebut, no tenen més efecte pràctic, perquè tot allò que ens diu
ja ho estam fent o ja ho estam complint, rendim comptes
mensualment a l’IGAE i Madrid pràcticament té visió on line
del que estam fent o dels nostres comptes econòmics en aquest
moment. A més, els compromisos del FLA del 2016 varen
incloure l’adhesió al protocol de Farmaindustria i també ja fa
mesos que... hi haurà encara més un pla de tresoreria o... i que
demanam també autorització per endeutament a curt o a llarg
termini.

Tot el que ens demana l’Estat ho estam complint i, per tant,
aquestes cartes l’únic que han fet ha estat recordar-nos el que
ja estam complint, però li diré més: si a més s’arribàs al punt
que el Sr. Beteta o el Sr. Montoro decidissin retenir el
pagaments del nostre finançament, que seria la següent fase que
ens podrien aplicar, li he de dir que tampoc no podríem pagar
les factures perquè les factures no són a caixa perquè hi ha un
problema de procediment i, per tant, tampoc no arreglaríem la
situació, no hi ha -com he dit- un problema de liquiditat, és més
un tema de procediment que és el que estam revisant i que a
vostè sembla ser que tampoc no li agrada.

Els càlculs, l’avanç dels càlculs del departament
d’Intervenció mostren que el mes d’octubre l’indicador ja
baixarà uns dotze dies respecte dels de setembre, encara
estarem un poc per damunt dels 60 dies, molt prop dels 60 dies,
però estam fent feina de forma seriosa per anar rebaixant el
període mitjà de pagament perquè, com li he dit al principi, és
un tema que ens preocupa i que ens ocupa, i el mes de
novembre també feim feina i farem una passa més i baixarem
ja dels 50 dies. Sabem que no n’hi ha prou, ens agradaria
arribar als 30 dies i per això estam treballant, com li he dit, de
forma seriosa.

També hem de tenir en compte que des de febrer de 2015
es va implantar el sistema de factura electrònica i això fa que...
elimina aquella pràctica de poder guardar factures al calaix per
evitar-les del còmput del PMP, l’administració ja no pot jugar
amb una dada... amb la data d’entrada al sistema de factures
com en altres èpoques s’ha fet. Però més enllà d’això la causa
del PMP la tenim identificada i trobada, les xifres oficials que

en aquest moment són les de setembre i que a la nostra pàgina
web ja apareixen desglossades per sectors són efectivament...
la mitjana és de 73,8 dies, el general, però com molt bé veig
que vostè ho sap el sector educatiu està més d’1 dia, serveis
socials, 10 dies, la resta de proveïdors estan... no arriben a 17
dies, i només és el sector sanitari que està a 89 dies. Si féssim
un PMP sense sector sanitari estaríem a 12,3 dies. 

Per tant, és falsa la imatge que volen fer veure que hi ha una
cua de proveïdors que estan esperant cobrar de la comunitat
autònoma, perquè això no és així. El PMP és una dada
comptable que ha creat el ministeri per evitar el que va passar
en l’època de crisi, però no reflecteix realment que hi hagi
problemes de tresoreria a la nostra comunitat en aquest
moment.

Per tant, només els proveïdors del sector sanitari, un grup
-diríem-, no tots, un 24% dels proveïdors del sector sanitari està
cobrant amb un retard superior als seixanta dies i això es
concentra a serveis i concerts sanitaris de grans empreses. Per
tant, no respon tampoc al perfil ni d’autònoms ni de petits
empresaris. I jo vull que quedi molt clar que la resta de
conselleries, empreses públiques, fundacions, instituts o
consorcis de la comunitat autònoma paguen regularment per
baix del límit de trenta dies. Per tant, crec que això s’ha de
posar en valor i no s’ha de crear una alarma amb relació a
aquest tema. 

Per què passa això a Balears i no a altres comunitats
autònomes? Hi ha dues causes importants, un primer tema, i és
de tots coneguts perquè ha passat en tota la història de la nostra
comunitat i vostè també el coneix, un tema és el finançament.
La nostra comunitat el finançament de la sanitat pública està
per sota de les altres comunitats autònomes, destinam poc més
de 1.000 euros per habitant quan l’Estat es troba de mitjana a
1.200 euros. Això ja li dic, ha passat amb tots els governs
d’aquesta comunitat autònoma i aquest infrafinançament crònic
i la voluntat de mantenir un servei sanitari en termes homogenis
amb la resta de l’Estat fa que tenguem tensions pressupostàries
i que en un moment donat hi hagi dificultats pressupostàries per
poder tramitar les factures. Per exemple, l’any 2016 ja
preveiem que acabarem amb un dèficit de 100 milions d’euros
si no, per exemple, se’ns amplia el sostre de dèficit que el Sr.
Montoro va prometre.

Però, per exemple, nosaltres ja estam fent actuacions en
aquest sentit. Dia 14 d’octubre el Consell de Govern va aprovar
una modificació de crèdit per afrontar el pagament de 22.500
factures, 42 milions d’euros, que venien d’èpoques anteriors
per mor del lent procediment, quan són factures extrajudicials,
ha fet que ara hàgim d’assumir encara factures de l’any 2014 i
l’any 2015. Però l’any 2014 quan governava el PP també hi va
d’haver una modificació, una ampliació de crèdit per 60
milions per assumir nòmines i despesa farmacèutica i nòmines
de salut i l’any 2015 també en vàrem trobar una pendent de fer
quan vàrem arribar, que la vàrem fer, de 61 milions d’euros.
Per tant, el tema dels desquadraments pressupostaris en matèria
de salut són una constant mentre hi hagi aquest
infrafinançament. 

La segona causa és el procediment, el procediment que cal
seguir per a reconeixement extrajudicial del deute. Hi ha una
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instrucció de l’any... la Instrucció 2 de l’any 2012, sobre
tramitació del reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de
la contractació irregular que obliga que hi hagi d’haver una
autorització per part del Consell Consultiu i després el tràmit
d’Intervenció, Assessoria jurídica, abans d’anar a Consell de
Govern. Les factures que han de ser pagades a través d’aquest
procediment pateixen una demora important que incrementa el
PMP i ens du les conseqüències que ens du sense haver-hi
realment un problema de tresoreria. 

Per tant, què hem fet? A partir d’aquí el que nosaltres feim
és una de les primeres mesures o una mesura important que ha
fet l’ib-salut és reorganitzar tota l’àrea de contractació de forma
que també ha millorat tot el procediment de contractació i ha
activat la central corporativa de compres i logística. Ha posat
en marxa dos acords marc, que ja un està aprovat pel passat
Consell de Govern de dia 28 d’octubre, per facilitar o millorar
també la contractació i agilitar la contractació. El dia 28
d’octubre en vàrem aprovar un amb relació a farmàcia
hospitalària. També està desenvolupant sistemes de subhasta
electrònica i un portal de contractació electrònica així com
altres mesures per millorar tot el tema de contractació. 

Des de l’àrea d’Hisenda, què hem fet? Dues mesures per
facilitar, millorar i simplificar el procediment, perquè estarà
d’acord que el procediment així com està dissenyat causa
problemes en el PMP, per tant, pot causar problemes a la
comunitat autònoma quan no té problemes la comunitat
autònoma. Per tant, crec que és una bona mesura el que hem
fet. 

Són dues mesures que hem fet i que recull la Llei de
pressuposts. Per una banda, es permet la possibilitat d’ampliar
crèdit per imputar les factures que ja es puguin pagar, les
factures que vénen d’anys anteriors que es puguin pagar des del
principi d’any sense estar condicionades a l’execució dels
pressupost corrents. És a dir, accelerar el procés d’imputació de
factures de l’exercici anterior amb ampliació de crèdit a
principi d’exercici. 

La segona mesura que s’ha fet és facilitar el tràmit de
reconeixement extrajudicial del deute compromès per
l’administració en procediments extracontractuals a fi que el
criteri d’intervenció sigui suficient per tramitar les factures per
Consell de Govern. D’aquesta manera es reduirà l’indicador,
aquest indicador fictici o aquest indicador comptable que ha
creat l’Administració de l’Estat per, evidentment, no perjudicar
els proveïdors, però d’aquesta manera baixarem el PMP i
d’aquesta manera evitarem aquestes mesures que poden venir
de forma injusta a Balears. 

Vull recordar que la instrucció de 2012 es va crear per
evitar possibles factures inflades que vénen de l’època de les
grans obres públiques de l’era Matas. Per tant, no és just que
aquestes conseqüències o aquest resultat de l’època anterior ara
perjudiqui el PMP d’aquesta comunitat i, per tant, perjudiqui
amb mesures que pot implantar per Llei d’estabilitat l’Estat a
Balears. 

Per tant, crec que són d’alabar les mesures que fa el
Govern. Jo vull remarcar, no hi ha problemes de tresoreria, el
problema està identificat i centrat a ib-salut, a un sector petit de

l’ib-salut, que evidentment són grans volums de factures o
factures de gran import, però que aquest govern s’ha pres de
forma seriosa aquesta dada i treballa en millorar els
procediments i millorant la contractació pública per tal que es
pugui millorar aquest indicador. 

Evidentment, també estam fent feina amb el tema del
finançament, que confio amb la vostra ajuda i colAlaboració a
fi també que puguem resoldre els problemes d’infrafinançament
que té Salut i així també ajudar a millorar no només el PMP,
que no deixa de ser una dada comptable, sinó també el Servei
de Salut i el servei que prestam nosaltres als ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cladera. Rèplica del grup autor de la
interpelAlació. El Sr. Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Sra. Cladera, vostè, per tant, amb les seves
explicacions atribueix aquest retard en el pagament a
proveïdors a dues causes fonamentalment, l’infrafinançament
i el procediment, diguem, de tramitació de les factures, que són
les dues grans causes que provoca que vostè vagi retardant el
pagament als proveïdors. Però clar, el mes de juliol de 2015,
amb el mateix finançament, amb el mateix procediment per
tramitar les factures, el Partit Popular li va deixar el pagament
mitjà a proveïdors a 41,85 dies. Un any després, amb el mateix
finançament, amb el mateix procediment per tramitar les
factures, vostè el tenia en 83 dies. Clar, aquesta és la qüestió.

Per açò, jo no crec que s’hagin de reduir controls interns per
millorar el pagament mitjà a proveïdors, perquè s’ha demostrat,
o almenys el Partit Popular ho ha pogut demostrar, comprenc
que tal vegada vostès tenguin mancances de gestió, però amb
el Partit Popular s’ha pogut demostrar que amb els mateixos
procediments, amb el mateix finançament podíem reduir el
període mitjà de pagament a proveïdors fins a 41,85 dies. I
segurament si haguéssim continuat governant l’haguéssim
reduït encara més. 

Per tant, Sra. Cladera, a mi m’agradaria que ens expliqués
què ha passat en un any perquè amb els mateixos condicionants
vostè hagi més que duplicat el pagament mitjà als proveïdors. 

Jo li he dit en la meva primera intervenció, no em preocupa
la situació actual, vostè té liquidesa, vostè no té tensions de
tresoreria, vostè podria pagar les factures. És cert. El problema
que té vostè en aquests moments és el caos que hi ha dins ib-
salut. Perfecte, és un problema de gestió, és un problema
d’organització, vostès s’han de preocupar de revisar aquesta
organització i aquesta gestió. Però el problema que jo crec que
ens hauria de preocupar a tots és que vostès estan fent unes
determinades polítiques, i el pressupost de 2017 va en aquesta
línia, que faran insostenible els comptes públics. I no ho dic jo,
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i no ho dic jo, ho diu la Sra. Cladera, ho va dir la Sra. Cladera
dijous passat. 

Per tant, aquesta missatge fals del Partit Popular queda
reflectit en el missatge que vostè va dir dijous passat, que era
insostenible la situació dels comptes públics de la comunitat
autònoma, van cap a un camí insostenible. Aquesta és la
preocupació. Perquè si anam cap a un camí insostenible... bé,
seria molt fàcil, només que el tipus d’interès pugi un punt els
comptes són insostenibles, només que les condicions exteriors
de finançament es modifiquessin, aquesta comunitat autònoma
entraria en fallida. Per tant, compartesc la seva visió que duim
un camí cap a la insostenibilitat.

Per tant, aquesta és la nostra preocupació, perquè en el
segon pacte de progrés, quan vostès governaven, ens varen dur
també a una situació d’insostenibilitat. Vostès amb les seves
polítiques ens varen dur que no poguéssim pagar 1.600 milions
de factures, en factures. Ens va dur a uns dèficits enormes de
més de 1.200 milions d’euros cada any. Aquesta és la qüestió,
i nosaltres no voldríem, no voldríem, que es repetís la mateixa
història perquè ens va costar molt, a nosaltres i a tots els
ciutadans, revertir la situació que vàrem heretar l’any 2011. Ens
va costar moltíssim, molt d’esforços a nosaltres i sobretot a tots
els ciutadans perquè aquestes polítiques que vostès fan, i ho
vaig dir l’altre dia, és l’avantsala de pujar impostos, més
encara, és l’avantsala de més dèficit i és l’avantsala d’una
insostenibilitat dels comptes públics que pot tenir
conseqüències terribles, perquè el fet que vostès paguin a dos
anys, com pagaven l’any 2011, té com a conseqüència que
moltes empreses hagin de tancar perquè no cobren, que molta
gent quedi al carrer, que moltes persones i famílies no pugui
dur menjar a ca seva. Açò són les conseqüències de les seves
polítiques i açò és el que va passar amb el segon pacte de
progrés.

Per tant, Sra. Cladera, resolguin els problemes
d’organització que tenen a ib-salut; Sra. Consellera de Sanitat,
posi fil a l’agulla per poder reduir el període mitjà de pagament
a Salut, però sobretot preocupi’s que les seves polítiques no
perjudiquin una vegada més els ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Contrarèplica del Govern. La
Sra. Cladera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Sr. Camps, li torn dir el que li he dit al principi: fa molta
demagògia i em preocupa el missatge que està transmetent als
ciutadans, perquè a qui està mentint és als ciutadans, i això és
una falta de responsabilitat com a oposició del Govern. Faci
una oposició constructiva, proposi millores, faci..., proposi
coses, però no creï alarma o no creï una situació catastròfica
allà on no hi és.

Jo li recordaré que vostè no vol fer cas als indicadors de
bona gestió econòmica que té aquest govern. Ja m’imagín que
li agraden ni els pot consentir, però hi són, per tant això crec
que corrobora la nostra gestió, i (...) període mig de pagament,
ja li dic que hi estam treballant, i també aconseguirem
controlar-lo o baixar-lo, i per això prenem les mesures que
calen.

Del deute que té l’ib-salut el mes d’octubre, són 175 milions
de deute comercial que té en aquest moment, això són 1.402
creditors. D’aquests un 57%, 804, cobren a menys de 30 dies;
un 18%, 255, cobra entre 30 i 60 dies, estam encara en termini;
i només 343, un 24%, està per sobre dels 60, i ja li dic que això
són grans contractes de serveis, grans laboratoris, o grans
empreses que on estan patint aquestes tensions ni aquest drama
que vostè vol fer. Li record que les empreses que varen haver
de tancar, l’atur que va aparèixer al final de la legislatura que
vostès varen governar, no va ser causat per l’impagament del
Govern, sinó perquè hi havia una situació de crisi
generalitzada. Per tant no faci també un drama massa gran
d’aquest tema.

Però li recordaré que el juliol de 2015, és veritat, el període
mig de pagament que vàrem trobar era més baix, però també
vàrem trobar 250 milions de reconeixement de deute que
encara estava pendent de tramitar. Si sap un poquet de
comptabilitat es pot imaginar que això, mentre es tramita amb
els procediments que tenim establerts amb la instrucció de
2012, això allarga el període mig de pagament, perquè tot això
mentre es tramita està pujant la mitjana, i això és l’explicació
del perquè ha pujat la mitjana aquests mesos, perquè ja li dic
que problemes de tresoreria no n’hi ha ni un. Sí que nosaltres
hem reduït i hem fet una feina intensa aquests mesos per reduir
aquest deute que vàrem trobar a l’ib-salut i per tant estam fent
reconeixements extrajudicials passant pel Consell Consultiu,
fent tota la tramitació a Consell de Govern que cal. 

Però no només feim això, estam reduint o estam millorant
la gestió que fa l’ib-salut, que a vostè el preocupa. Jo li puc
assegurar que s’està fent, i li ho recordaré, li ho he dit un parell
de vegades però li ho recordaré: estam reorganitzant l’àrea de
contractació per fer les contractacions ben fetes, cosa que no
vàrem trobar. Precisament no vàrem trobar ni un concurs
centralitzat, o sigui, la contractació es duia de la pitjor manera
possible. De fet record que es canviaven constantment els
responsables de contractació de l’ib-salut perquè no hi havia
manera de posar ordre. Ara s’està posant ordre; per exemple
s’està reorganitzant la central de compres, s’està activant la
central de compres; es fan aquests acords marc perquè es pugui
permetre contractar i per tant només necessitar crèdit al final,
quan arribi la factura; també s’està activant la subhasta
electrònica, la contractació electrònica i les mesures que li he
comentat des d’Hisenda que simplifiquen el procediment. 

Però és totalment de rebut, i crec que també hi estaria
d’acord si gestionàs, que no té sentit que una instrucció que es
va crear per combatre aquelles factures inflades derivades de
l’època d’en Matas, de tota aquesta corrupció de la qual vostès
encara no demanen perdó, d’aquest..., per això es va crear la
instrucció. No té sentit que ara aquesta instrucció segueixi
perjudicant el període mig de pagament de la nostra comunitat,
que ja li dic que queda restringit a un petit percentatge de
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proveïdors, i que per tant impliqui mesures que pugui aplicar-
nos l’Estat quan no té cap sentit, si l’Estat ens reté el pagament
del sistema de finançament tampoc no pagarà les factures, sinó
que continuarem tenint el problema i per tant el que hem de fer
és solucionar el problema, que és el que estam fent.

Per això estam contents que hi estam posant remei, tot i que
ens queda una part important que és el tema del finançament;
mentre el finançament no el puguem millorar sí que serà difícil
poder donar cobertura a tota la necessitat de crèdit, de
pressupost, o que no hi hagi tensions pressupostàries en el
sector de salut. 

Però jo només li vull dir, per concloure, i vull que quedi
molt clar, és que la comunitat autònoma no té problemes de
tresoreria, no té cua de proveïdors, pagam, s’està pagant la
majoria a un termini correcte, i estam treballant a l’àmbit de
l’ib-salut, la Conselleria de Salut i Hisenda treballen
intensament perquè el PMP és un tema que ens ocupa i ens
preocupa, per simplificar o per reduir..., primer de tot per
millorar els procediments, però també per reduir aquest període
mig de pagament, que ja dic que és una dada comptable que té
el ministeri que es va crear en el seu moment, i que si s’aplica
la Llei d’estabilitat pot dur problemes a la comunitat autònoma,
que evidentment el que farem des de la nostra responsabilitat
és minimitzar aquests problemes, i per tant li demanaria que no
faci taca d’oli amb aquest indicador de la mala gestió
econòmica d’aquest govern perquè crec que està
demostradíssim que està fent bona gestió. Aquest any se’ns diu,
o ja se’ns diu des d’IGAE, AIReF, FEDEA, que complirem el
dèficit, i també estam demostrant, com li he dit, que el mes
d’octubre i el mes de novembre ja estam baixant el PMP. 

Per tant no faci un drama del que no l’ha de fer, no creï
alarma innecessària i reconegui la bona gestió que fa aquest
govern, que també en qualque moment seria d’agrair. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cladera.

III. Moció RGE núm. 15033/16,  presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria tributària, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 14330/16.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 15033/16, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la política general del
Govern en matèria tributària, derivada del debat de la
InterpelAlació RGE 14330/16.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Camps per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
no me n’he anat, sigo aquí. 

S’exclamava la consellera Cladera la setmana passada i es
demanava com es pot fer baixar impostos i a la vegada reduir
endeutament i mantenir un determinat nivell de despesa. Clar,
la qüestió no és dir com es pot fer, sinó veure que hi ha països
que ho han fet. Per exemple, Irlanda; Irlanda, país que va ser
rescatat, país de la Unió Europea, que va sofrir desequilibris
molt similars als que vam sofrir aquí a Espanya. Idò bé, Irlanda
ara creix més, crea ocupació amb impostos baixos i amb
polítiques liberalitzadores. Els ingressos fiscals irlandesos
s’han disparat en més de 3.000 milions d’euros per damunt
d’allò pressupostat, un augment del 7,8%. Irlanda ha baixat el
dèficit a la meitat, a pesar del cost del rescat dels seus banca, i
té com a objectiu el dèficit zero l’any 2017. El deute públic, a
pesar de la llosa que li va suposar el rescat, s’ha reduït del
107% del PIB al 93,8%. 

És molt senzill i bo d’entendre, Sra. Cladera. Abaixar
impostos augmenta l’activitat econòmica, incrementa la renda
disponible de la gent, eixampla la base de cotitzants, augmenta
la recaptació, afavoreix la contractació de treballadors,
augmenta la liquidesa de les empreses, etc., etc., etc., i tot açò
fa que es recaptin més doblers, fins i tot davallant impostos. És
possible, per tant, abaixar impostos i augmentar la recaptació
a la vegada, i reduir també el dèficit. És clar que sí. Anglaterra,
per posar un altre exemple, va abaixar impostos a empreses i
famílies i va recaptar 24.000 milions de lliures més. 

La clau està a tenir creixement econòmic, a generar riquesa,
a generar activitat econòmica, i per açò és fonamental
implementar polítiques que afavoreixin aquest dinamisme.
Desgraciadament el govern actual ha aturat totes les reformes
estructurals que s’havien iniciat a l’anterior legislatura, mesures
que expliquen en bona part el creixement econòmic actual, i ha
posat en marxa, per contra, una reforma fiscal salvatge,
incrementant tots els impostos possibles, creant un nou impost
a les estades turístiques, i apujant i creant noves taxes, un
despropòsit que certament tindrà conseqüències a curt i mig
termini. Han fet precisament tot el contrari del que realment ha
funcionat a altres països.

Dijous passat, a la compareixença de la consellera Cladera,
crec que a aquells que estam atents a allò que ella deia, ens van
saltar totes les alarmes, va ser la Sra. Cladera la que va dir que
la situació dels comptes públics, especialment en qüestions
d’endeutament, era insostenible.

Però el més curiós és que enfora de posar-hi remei, amb
aquests pressuposts l’únic que es va és una fuita cap endavant.
Aquests pressuposts donen més gas a la màquina de la despesa
i engreixen encara més l’endeutament. Ens du, Sra. Cladera,
cap el camí de la insostenibilitat, deia abans, i el Govern ho
sap, el Govern ho sap, però no fa res per evitar-ho, però no és
que no faci res per evitar-ho, sinó que fins i tot encara dóna
més gas, més gas a l’endeutament. 

Des del nostre punt de vista aquests pressuposts que han
presentat són un suïcidi colAlectiu, no aprofiten els més de
1.064 milions d’euros que tenen de més en comparació a l’any
2013 per reduir pressió fiscal, eliminar dèficit i començar a
reduir endeutament, sinó que el que fan és seguir amb la pressió
fiscal més alta que mai han sofert els ciutadans de Balears i es
continua augmentant l’endeutament, un endeutament que
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només pugi un punt el tipus d’interès, serà impagable. Aquests
pressuposts per tant, ja ho hem dit en altres moments, són el
preludi d’una nova etapa de retallades, pujada d’impostos i
d’impagaments.

Per tot açò, avui presentam una moció amb set punts.
Demanam el compromís de tots els partits que conformen el
Parlament, de què no s’incrementarà la pressió fiscal, ni es
crearan noves figures impositives d’aquí fins a final de
legislatura. Creim que és molt important aturar d’una vegada
les pressions polítiques de Podemos i de MÉS. Les pressions
polítiques que té el Govern que augmentem nous impostos i
avui hem tingut la prova amb la pregunta que ha fet el Sr.
Jarabo a la Presidenta. Crec que és necessari deixar clar a tots
els ciutadans que d’aquí a finals de legislatura, no
s’incrementarà la pressió fiscal. El Govern ha de donar
missatges clars en aquest sentit.

(Remor de veus)

També demanam una disminució dels tipus impositius o la
creació, podem canviar també, de determinades bonificacions
o exempcions per a aquells ciutadans amb les rendes més
baixes. Consideram de justícia retornar l’esforç i el sacrifici a
aquelles persones que amb més cruesa han sofert els estralls de
la crisi. No entenem la postura dels partits d’esquerres, que una
i altra vegada es neguen a afavorir les classes mitges i baixes.
Parlen molt de polítiques en favor de les persones, però després
quan els fas una proposta en la mateixa línia, són els primers
que hi voten en contra, una nova incoherència d’una esquerra
que fa aigües per totes bandes.

(Continua la remor de veus)

Una altra qüestió sobre la qual també feim una proposta és
sobre la necessitat de mantenir el creixement econòmic.
Tothom recorda com el ministre Solbes i el president Zapatero
no van veure venir la crisi, i així ens va anar. Idò bé, ara la
consellera Cladera i el seu equip sembla que viuen enlluernats
amb l’actual creixement econòmic, es pensen que serà etern i
per açò fan polítiques exageradament expansives, tot pensant
que mai no arribarà demà, que mai no s’aturarà aquest
creixement. Però ja hi comença a haver punts d’alerta que ens
diuen que l’economia es comença a refredar. Hi ha hagut una
reducció del 40% en la reformes hoteleres. El Cercle
d’Economia parla d’un estancament del consum. FUNCAS diu
que Balears serà la comunitat més afectada pel Brexit, etc. I
davant d’açò demanam que el Govern implementi noves
mesures econòmiques i noves reformes estructurals per
apuntalar i fer més consistent el creixement econòmic que
encara tenim que -repetesc- és la base per poder mantenir uns
comptes sanejats, incrementar la recaptació i començar a reduir
l’endeutament.

Per últim, presentam una sèrie de punts molt concrets sobre
impostos molt concrets. Així una proposta fa referència a
l’impost de successions. En aquest cas demanam recuperar la
deducció del 99% en les herències entre pares i fills, fills
majors de 21 anys, cònjuges i ascendents. Consideram un abús
i una injustícia l’actual tributació de les transmissions mortis
causa entre pares i fills. No és possible que una família que
genera un petit patrimoni al llarg de tota la seva vida i que

després, quan aquest patrimoni ha de passar als seus fills, la
càrrega impositiva sigui tan grossa que en moltes ocasions,
aquests fills, hagin de renunciar a la seva herència. Ens sembla
realment un disbarat que hauríem de revertir. 

(Remor de veus)

Veig que es posa molt nerviosa la bancada d’aquesta
esquerra. En qualsevol cas continuaré, continuaré.

Demanam també establir un tipus màxim del 10% a
l’impost de transmissions patrimonials, a fi d’evitar el greuge
comparatiu que hi ha ara, entra la venda d’immobles nous que
tributen per IVA a un 10% i la venda d’immobles de segona mà
que poden tributar fins un 11% per l’impost de transmissions
patrimonials. No té sentit mantenir aquesta incoherència, no té
sentit que una casa vella pugui pagar més impostos la seva
transmissió que una casa nova.

També demanam bonificar de forma progressiva l’impost
de patrimoni. És un altre impost que consideram injust, perquè
suposa gravar per segona o tercera vegada una mateixa renda.
De fet, quan es generen les rendes ja pagues, ja sigui per IRPF,
ja sigui per societats, pagues IBI, etc. I després, si guardes
aquest patrimoni també has de pagar aquest impost. Per tant,
entenem que aquest impost desincentiva l’estalvi, una qüestió
que jo crec que no ens podem permetre, i és un impost en
definitiva que no existeix a la majoria de països del nostre
entorn, és un anacronisme, que consideram que de forma
progressiva hauríem d’anar eliminant.

Per últim feim cas al que van demanar els partits d’esquerra
l’anterior legislatura i demanam una rebaixa de l’impost
d’hidrocarburs, el cèntim sanitari. Un impost que no és
progressiu, que afecta totes les classes socials d’una o una altra
manera, que afecta també la competitivitat de les nostres
empreses i que fa que a Balears paguem la benzina més cara de
tot Espanya. Creim que ha arribat el moment de començar a
plantejar-nos la reducció d’aquest impost. 

L’altre dia el diputat de Podemos, el Sr. Carlos Saura, ens
recordava que la Constitució diu que els impostos han de ser
progressius. Idò bé, Sr. Saura, avui tindrà l’oportunitat de votar
a favor de reduir, i si vol podem votar suprimir, el cèntim
sanitari. Un impost indirecte, que ja li dic jo que no és gens
progressiu. Sr. Saura, si volgués ser coherent, avui té
l’oportunitat de demostrar-ho. Contràriament, el que farà és
demostrar que és un oportunista que diu una cosa, en pensa una
altra i fa el que li diuen els altres. També és cert que vist com
se les gasten en el seu partit, no sé si li convé massa votar en
consciència avui.

En definitiva, senyores i senyors diputats, consideram que
és moment d’abaixar impostos. És el moment d’abaixar la
pressió fiscal. El Govern que gestionarà 1.064 milions més que
l’any 2013 té marge més que suficient per poder afrontar
aquesta reducció de la pressió fiscal, una reducció que no té per
què afectar al recaptació i que pot impulsar de nou el
creixement i l’activitat econòmica.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Intervenció del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca per defensar l’esmena RGE
núm. 15253/16 té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. La moció que presenta el Partit Popular avui és aquell
exemple excelAlent de la seva desnortació. El Partit Popular sap
molt bé d’on ve, però no sap ni on va, ni on vol anar, tal vegada
perquè encara alguns dels seus dirigents es voldrien mantenir
en aquell No-do plàcid i reconfortant de les velles consignes,
plenes d’intervencionisme moral i plenes de darwinisme
econòmic. Aquesta desnortació ens du a propostes com les
d’avui, plenes d’oportunisme tributari i de demagògia fiscal.

La moció que ens presenta avui el Partit Popular ens
demana que facem el que ells creuen que s’havia de fer, abaixar
els impostos, però no van fer, sinó que van fer tot el contrari.
Segons el Partit Popular abaixar la pressió fiscal havia de servir
per impulsar un cercle virtuós -diuen ells- basat en més doblers
a les butxaques dels ciutadans, més consum, més activitat
econòmica, més llocs de feina, més recaptació. Però en lloc de
fer-ho, de predicar-ho i de fer-ho, van apujar tots els imposts
existents i per existir. Amb especial alegria es van pujar els
impostos indirectes. La pujada de l’IVA al 21% és el millor
exemple d’aquesta desnortació, fent exactament el contrari del
que establia la seva ortodòxia neoliberal. Varen gravar el
consum, varen generar més atur.

No es va aconseguir incrementar els ingressos de l’Estat,
almenys inicialment, fins i tot varen baixar, i, en qualsevol cas,
açò es va fer a costa, i aquí hi trobam el més greu, a costa de
més desigualtat i marginació. Efectivament, els imposts
indirectes graven per igual a tothom, independentment de la
seva renda, fent més pobre al pobre, perjudicant autònoms i
petits empresaris i empobrint les classes mitjanes. 

El cercle virtuós es va convertir aleshores en un cercle
viciós, i ho explica molt bé Mariano Rajoy en aquella
intervenció el 2010 parlant dels imposts, deia exactament així:
(el diputat engega un enregistrament i se sent Mariano Rajoy) 
“...afecta fundamentalmente a pensionistas y parados, por una
razón, porque las personas que están cobrando una pensión o
están en el paro recibiendo una cantidad pequeña dedican la
totalidad de sus ingresos al consumo, por eso ellos van a ser
los más afectados por la subida del IVA. La subida del IVA va
a repercutir en la financiación de las comunidades autónomas,
pensemos en sanidad o pensemos en la educación, va a
repercutir en el precio de la vivienda, va a repercutir en los
alquileres de locales comerciales, la subida del IVA es un
disparate en una situación como la que estamos viviendo en
estos momentos en España”.

(Alguns aplaudiments)

Efectivament, és un disbarat que el Partit Popular va
cometre, però ells el varen pujar generant totes les externalitats
que ja preveia el, ara també, president Rajoy. 

Però com que per a 2017 el Partit Popular no pot acusar a
aquest govern d’haver incrementat la pressió fiscal amb la
revisió de vells imposts o de nous imposts el Partit Popular, de
la mà del Donald Trump balear -sense erra i amb dos accents-,
ens proposen que facem un jurament messiànic, un jurament
messiànic, un nou manament dient “no apujaràs els imposts”,
que ha de substituir al ja obsolet “no robaràs”, i tornam així a
la figura de les butxaques. Amb la pujada de l’IVA del Partit
Popular les butxaques de la majoria dels ciutadans varen
quedar més buides i les d’alguns pocs molt més plenes. 

Durant els quatre inoblidables anys del Govern Bauzá el
Partit Popular va pujar o implementar 9 imposts i 61 taxes, no
va combatre el frau fiscal, va callar quan es va apujar l’IVA
turístic perjudicant greument el sector. El Partit Popular va
implementar el copagament farmacèutic i la taxa de 10 euros
per tenir targeta sanitària. Va proposar un impost sobre envasos
que incloïa el de llet i aigua. Açò és pressió fiscal, i amb uns
resultats molts clars, política d’imposts o la política d’imposts
i de retallades no va millorar en absolut la situació econòmica
de la nostra comunitat, açò sí, va perjudicar greument a molts
ciutadans. Però al Partit Popular les 75.000 persones sense cap
prestació o el 23,2% de les famílies amb fills que no podien
pagar la factura energètica, els eren absolutament igual.

Bé idò, pujar els imposts no és pecat, senyors diputats, no
ho és i, si ho és, pecarem. La política tributària i més
àmpliament la política fiscal són instruments excelAlents per
afavorir un model d’economia i societat o un altre. Des dels
valors de l’esquerra apostam per un sistema impositiu
progressiu i un sistema de despesa redistributiu basat en la
igualtat d’oportunitats, basat en els serveis públics, bàsics,
accessibles per a tothom. 

La política fiscal no només té una finalitat recaptadora, com
sembla que entén el Partit Popular, sinó que també la té
moduladora, de gravar, per exemple, qui més contamina o de
desgravar, per exemple, determinades situacions per compensar
els desequilibris o impulsar determinats comportaments. I açò
és el que ha fet aquest govern i que nosaltres li demanaríem, a
diferència del que fa el Partit Popular a aquest govern,
efectivament, que quan sigui possible, doncs, es faci més
progressiu el tram de l’IRPF, i serà més possible quan el
Govern de l’Estat ens aporti un finançament just, quan ens
pagui i compleixi els compromisos, quan tenguem un règim
especial. Li demanam a aquest govern que apostem per imposts
propis mediambientals per incentivar canvis de comportaments
positius, cosa que el Partit Popular no creu. Li demanam
desgravacions, com les que inclou ja aquest pressupost amb els
llibres de text o la promoció d’activitats a favor de la llengua
catalana. Però també recollim en els acords pel canvi que
afavoreix l’autoconsum en energies renovables o afavoreix les
famílies amb estudiants fora de l’illa. I per què no revisar
l’impost d’estades turístiques com ja s’ha dit? Per què no?

Però ara no és l’hora, efectivament, de defugir prendre
decisions importants i urgents, decisions que lamentablement,
molt lamentablement, no estan en les nostres mans, estan en les
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mans del Govern de l’Estat: un just finançament; complir, com
dèiem, els compromisos, es diguin inversions estatutàries, es
diguin convenis de carreteres; condonar deute i establir un nou
REB i també que imposts indirectes i no progressius, com
l’IVA, i dels que les comunitats autònomes no tenen capacitat
normativa i que paguen per igual rics i pobres no siguin un
arma espoliadora contra les Illes i generadora de desigualtats a
les Illes.

És per açò que creim que és important atacar per l’IVA,
reduir i modular l’IVA per compensar els costos de la
insularitat, perquè no ens gravin doblement. Si França va
aprovar un IVA reduït per a Còrsega per afavorir el sector
productiu, nosaltres també ho hem de poder fer, reduir l’IVA
cultural per a les Illes amb l’aposta per al sector audiovisual i
el turisme cultural, que té un doble impacte negatiu a les
nostres illes. 

Aquesta és l’esmena a la totalitat que li feim avui al Partit
Popular a la seva moció i als seus punts. Comprometin-se,
comprometin-se amb el seu suport a aquests grups, a aquest
parlament per defensar davant Madrid propostes que donin més
marge a aquest govern per fer polítiques progressives i
progressistes.

Vostès crec que parteixen d’una falsa premissa i és que hem
sortit de la crisi, i no és cert. Quasi 300.000 persones viuen en
risc d’exclusió social a les Illes Balears. Mai no es pot dir que
hem sortir de la crisi en aquesta situació. Nosaltres també
volem ciutadans que tenguin més doblers a les butxaques, però
qui ha de baixar la pressió fiscal no és la comunitat autònoma
que té un problema d’ingressos, sinó l’Estat, modulant,
adaptant imposts que no són progressius sinó fins i tot
regressius i ens permeten, ens permetrien a nosaltres fer
polítiques -com deia- més progressives, més progressistes.

Ens demanen que abaixem els imposts i nosaltres els hem
de dir, ja ens agradaria, però ens agrada molt més garantir una
sanitat i una educació públiques de qualitat per a tothom i que
ningú quedi ni sense llum, ni sense casa, ni sense menjar, cosa
que sembla que a vostès els importa molt poc ateses les
propostes que fan avui, polítiques continuistes amb un discurs
de prescindir de la realitat que pateix la nostra societat,
d’oblidar a aquells que més pateixen i oblidar que l’única
manera de garantir la igualtat d’oportunitats és garantir serveis
públics de qualitat accessibles per a tothom. Les propostes que
ens fan vostès en canvi és reduir, retallar, sense demanar res a
l’Estat, sense demanar que l’Estat faci allò que podria fer
perfectament i que no va fer en el seu moment i els discursos
ara no són creïbles. Si el Sr. Rajoy va fer el que va fer i va dir
el que va dir, avui, el Partit Popular, té poquíssima credibilitat
per demanar una baixada d’imposts a aquest govern. El que ha
de fer el Partit Popular és complir amb allò que deia.

Les propostes que avui presentam aquí respecte de l’IVA
cultural o d’un IVA reduït o diferenciat per a les Illes no són
propostes exclusives del nostre grup, el Partit Popular les va
presentar, les va presentar i les té en el seu programa. Complirà
amb el seu programa el Partit Popular? Ho complirà el Partit
Popular de Mariano Rajoy o tornarà a fer el que va fer amb
l’IVA el 2010? Tornarà a fer aquella cançoneta de pronosticar
les conseqüències d’una pujada d’IVA i en canvi fer

exactament el contrari? Avui ho sabrem, perquè crec que la
responsabilitat és de tots, i avui el Partit Popular hauria de ser
molt més responsable i fer propostes creïbles que millorin la
situació dels nostres ciutadans. La moció d’avui forma part
d’aquesta demagògia absurda, gratuïta i que no aporta res ni a
aquest parlament ni a la nostra societat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Per a fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears el Sr. Carlos Saura, per
un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Diputats, diputades.
Treballadors, treballadores de la cambra. Resta de públic
assistent. Avui hem tengut una doble ració de neoliberalisme
salvatge, hem tengut ja 25 minuts d’aquesta doctrina econòmica
i ara ens en queden escoltar cinc més, i a mi se’m fa molt llarg
veure com el cinisme del Sr. Camps no té límits, no. Aquesta
sensació contínua que la societat no existeix, només els
individus, hem de liberalitzar més, el problema del capitalisme
és que no creixem més, i aquesta voluntat d’expressar aquesta
doctrina aquí en aquesta cambra a mi m’avorreix, però bé...

No sé si al Partit Popular saben per a què serveixen els
impostos, o és que definitivament no els importa per a res
l’administració pública i per això intenten buidar sempre que
poden de contingut aquesta administració, aquesta inversió, per
dir després que l’administració pública no funciona. Clar, és
molt fàcil intentar carregar-se allò públic mentre estàs dient que
no funciona, mentre tens tu el control d’aquesta administració.
Què vol dir apujar impostos?, què vol dir abaixar impostos? La
pressió fiscal, si vol utilitzar aquest terme, en aquesta comunitat
autònoma ha augmentat un 3%, sí, a la gent que més doblers té.
Crec que han de deixar d’enganar la gent i de parlar com parlen
d’apujar o d’abaixar els impostos. 

Nosaltres no estam a favor de llevar impostos perquè
precisament aquest pressupost si s’ha incrementat és per la
política tributària que s’ha posat en marxa. En canvi en altres
qüestions, com deia el portaveu de MÉS per Menorca, no diuen
res; no diuen res de l’IVA cultural, o de l’IRPF a l’àmbit de tot
l’Estat. Hem pogut escoltar aquí Mariano Rajoy en aquesta seu
també. 

No votarem a favor d’aquesta iniciativa perquè pensam que
la gent amb manco recursos necessita els serveis públics i les
administracions, perquè és l’únic que tenen per protegir-los.
Als poderosos no els fan falta les administracions per protegir-
los perquè ja tenen suficients doblers, i nosaltres venim dient
durant molt de temps que aquí, en aquest país, en aquesta
comunitat autònoma, no governaven els que es presentaven a
les eleccions, sinó els que més pressió política feien per
condicionar la classe política de la nostra comunitat autònoma
i del nostre país. 
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Jo crec que la gent amb manco recursos el problema que té
precisament és que els costa arribar a final de mes gràcies a la
reforma laboral, que no pot accedir a productes bàsics perquè
no hi ha un IVA reduït suficientment extens en aquests
productes bàsics, i crec que no pot accedir a la cultura també
gràcies a la política tributària del Sr. Rajoy amb l’IVA cultural.
Jo crec que per posar remei a tot això tenim els acords pel
canvi, sí, plans contra l’explotació laboral, la renda social
garantida o la nova política de transició energètica que Podem
ha pactat amb el Govern, que crearà llocs de feina i intentarà
començar a treballar per acabar amb la pobresa energètica a la
nostra comunitat autònoma.

I és en aquest sentit que nosaltres sí que volem crear dos
nous impostos, com ho vol també, creiem, el Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, i pensam que aquests
impostos han de destinar-se a la lluita contra el canvi climàtic
i a dotar el Pla de transició energètica cada cop amb més fons,
i per això hem arribat a un compromís amb el Govern
d’estudiar la viabilitat d’aquests impostos. I aquests impostos
no els pagarà la gent que fa país llevant-se a les 6 del matí per
obrir la botigueta, no, el pagaran les empreses més
contaminants i les empreses que no compleixin uns límits
d’emissió de gasos, o això esperam. Entenc que al Partit
Popular aquesta política no li interessi o no la vegi, perquè
Rafael Hernando el 2012 deia en seu parlamentària, al Congrés
dels Diputats, que duia 26 anys esperant el canvi climàtic però
que encara el nivell de la mar no havia pujat. 

Bé, nosaltres creiem que hem de tenir una mirada integral
i global amb el medi ambient, i creiem que és positiu tenir un
impost de turisme sostenible per compensar la petjada
ecològica del turisme, i creiem que és positiu tenir més
impostos mediambientals que tinguin un efecte per una banda
dissuasiu, però per una altra banda que també puguin sufragar
polítiques mediambientals efectives.

I totes aquestes idees que si apujam els imposts o si posam
més imposts serà una tragèdia jo ja la sentia fa un any i mig
quan debatíem amb vostès quan parlàvem de l’impost de
turisme sostenible. Nosaltres pensam que s’ha de revisar aquest
impost perquè precisament totes les plagues bíbliques que
varen anunciar i que hauríem de patir en aquesta comunitat
autònoma per la implantació d’aquest impost no han passat, i
el turisme ha crescut un 12% aquest anys. Ara parlen del
Brexit, però les reserves tampoc no deixen d’augmentar. O
sigui que aquest alarmisme crec que és interessat, i a vegades
tenc ganes d’utilitzar la frase que tant repetia n’Álvaro Gijón en
aquesta tribuna: “A ustedes no les gusta el turismo”;
contínuament estan dient que serà un fracàs, que tot és terrible
i que l’any que ve també serà una tragèdia grega. Crec que
d’això, que no els agrada el turisme, se n’ha adonat fins i tot
Rajoy perquè no ha fet en Bauzá ministre de turisme, finalment.

Crec que el que estan intentant amb aquestes iniciatives és
desestabilitzar i preocupar la població, i ja ho ha dit el portaveu
que m’ha precedit, però la gent jo crec que sap molt bé el que
vol, i la gent vol que el sistema turístic, que el creixement
econòmic es pugui repartir millor, cosa que les seves polítiques
han tractat d’evitar per tots els mitjans. Per què?, perquè han
aconseguit concentrar cada cop més la riquesa d’aquesta
comunitat autònoma en manco mans i augmentar l’escletxa

entre rics i pobres. Aquest cinisme de l’anterior interpelAlació
de “jo he vist cadires de rodes, i he vist...”, és que em pareixia
Albert Rivera quan va dir que él había abrazado a niños. De
veritat, aquesta demagògia jo crec que no té cabuda en aquesta
seu parlamentària.

Parlava d’Irlanda. Irlanda és gairebé un paradís fiscal. És
aquesta doctrina econòmica la que vostè defensa, Sr. Camps?
Jo crec que s’haurien de posar d’acord els dos sectors del Partit
Popular, aquest sector (...), ultracapitalista, neoliberal,
representat per n’Antoni Camps, i aquest sector del capitalisme
amb rostre amable que representa na Sandra Fernández, perquè
contínuament està defensant polítiques socials que ara sí que es
poden posar en marxa, però per altra banda el Sr. Camps
defensa que la política econòmica ha de ser de pagar menys
impostos. I com pagam tot això que ara defensen i que no feien
abans? Això és hipocresia, no del que estava acusant vostè la
Sra. Catalina Cladera, perquè aquestes polítiques que
promovem i que estam pactant, i aquests pressuposts que volem
pactar amb el Govern, no són un suïcidi colAlectiu, el que és un
suïcidi colAlectiu són les polítiques d’en Montoro, és un
maltractament continu a les classes populars, però compensades
a la vegada amb amnisties fiscals, abaixades d’impostos per a
les grans fortunes i tota una resta de mesures que beneficien
només els de dalt. 

Com dic, nosaltres no donarem suport a aquesta iniciativa.
Crec que s’han de plantejar seriosament la política econòmica
que defensen, perquè no sé com proposen créixer d’aquesta
manera, sense diversificació, sense sostenibilitat, sense donar
lloc a la possibilitat de canviar de model productiu, perquè és
escoltar les paraules “reforma estructural” en boca del PP i fa
por, perquè no saps si volen acomiadar centenars de professors,
si volen fer fora infermers i metges, o si volen desmantellar el
SOIB. En tot cas sabem de què serveixen les reformes
estructurals que proposen, són les mateixes que està fent la
resta de l’Estat i són totalment ineficients i no beneficien, a
més, les majories socials. Nosaltres creiem que hem de fer
polítiques econòmiques expansives i que hem d’augmentar la
despesa per tal de repartir la riquesa i que augmenti el
dinamisme econòmic en aquestes illes, perquè així el
creixement econòmic beneficiï tothom. Però, bé, això pareix
que no serà possible perquè ja ve el refredament de l’economia,
el Partit Popular està dient que winter is coming, una altra
profecia apocalíptica que m’imagín que es complirà com la
crònica d’una mort anunciada del turisme balear per mor de
l’aprovació d’un impost d’1 o 2 euros per pernoctació a la
nostra comunitat autònoma.

M’ha fet menció al tema de la progressivitat dels imposts i
a l’article 31 de la Constitució Espanyola. Me n’alegro, que ara
se’n recordi, d’aquest article, pensava que només coneixien
l’article 2 de la Constitució, però en tot cas no em parli de
progressivitat si el que promouen en l’àmbit espanyol són les
amnisties fiscals, si afavoreixen l'enginyeria fiscal per a les
grans empreses perquè no paguin impostos i en el cas de
Balears varen afavorir massa temps els interessos de les grans
empreses hoteleres i no la gent treballadora d’aquestes illes.

Per tant i per acabar, votarem en contra d’aquesta iniciativa,
tot, sí, perquè aquí proposa les mateixes polítiques ineficients
que proposa Montoro a Espanya, proposen el fracàs econòmic
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per a aquesta comunitat autònoma i nosaltres no volem això,
així que moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca el Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, bé, el Sr.
Camps per segona vegada ha començat una intervenció parlant
-ja ho va fer en una altra ocasió- de la política econòmica
d’Irlanda i d’altres estats, altres vegades havia anomenat també
Irlanda i altres estats, a mi m’encanta que faci això perquè tal
vegada algun dia... no sé si el Sr. Camps hi està d’acord, algun
dia si declaram la independència a les Illes Balears tal vegada
podem tenir un debat sobre política econòmica d’estats...

(Alguns aplaudiments)

.... però mentrestant haurem de tenir un debat de política
econòmica de trista comunitat autònoma intervinguda per
l’estat.

Com deia el Sr. Saura, i coincidesc amb ell, el Partit
Popular en aquest parlament sol presentar bàsicament dos tipus
de propostes, per una banda els diputats que presenten
propostes sobre augment de la despesa social o educativa com
per exemple... el Sr. Saura anomenava la Sra. Fernández, la
setmana discutíem una proposta del Sr. Vidal sobre política
educativa, per una banda tenim aquestes propostes i per l’altra
banda les que presenta el Sr. Camps que se centren sobretot en
el dèficit i els imposts .

Bàsicament això és el resum de les propostes que du aquí el
Partit Popular, el Sr. Camps, propostes sobre reduir impostos
i alertant de l’excés de la despesa pública i del dèficit, i tota la
resta dels diputats del seu grup ens presenta propostes exigint
més despesa. Això és l’oposició seriosa i responsable, que una
setmana ens demana una cosa i la següent, la contrària. Una
setmana ens diuen que no gastam prou, que hem de dedicar més
recursos a educació, a infraestructures, a sanitat, i la següent
que gastam massa i hem d’abaixar els imposts.

(Alguns aplaudiments)

I respecte a la política tributària, que l’hem discutit diverses
vegades, hem de dir per enèsima vegada que la política
tributària que s’aplica a les Illes Balears és la política acordada
pels partits que donen suport a la majoria, exactament aquesta
és la política tributària que trobarà als acords pel canvi i que
trobarà als programes electorals, sobretot al de MÉS per
Mallorca. 

Jo entenc que vengui de nou que facem exactament el que
vàrem dir que faríem, quan vostès varen fer exactament el
contrari del que havien dit que farien, que va ser apujar imposts
quan varen dir que no ho farien, i sempre es pot entendre que
un... al seu programa sempre vulgui anar més enllà i no arribi

a tot o no arribi a tots amb tots els percentatges que voldria,
però allò altre és el que va fer el Partit Popular que és anar en
la línia completament contrària del que havia proposat al seu
programa.

Segon punt, si la pressió fiscal és molt elevada o no. D’això
vaig donar ja una sèrie de dades al debat sobre sostre de
despesa. La relació entre la despesa no financera del pressupost
d’aquest govern en relació amb el nostre producte interior brut
és de les més baixes de l’Estat, la despesa de la comunitat
autònoma en relació amb el seu PIB és baixa. La ràtio
d’empleats públics per habitant a les Illes Balears és baixa, és
de les més baixes de l’Estat també, juntament amb Catalunya
i València. La pressió fiscal en relació amb la renda per càpita
està en la línia de la mitjana de l’Estat, un 34,51%, per davall
de Galícia, Cantàbria, Astúries, Castella-La Manxa, Castella i
Lleó, València, Extremadura, Andalusia. 

Els tributs per a les rendes més baixes i mitjanes estan per
davall moltes altres comunitats autònomes. És cert que hem
pujat a les rendes més elevades i que tenim a les Illes Balears
una major progressivitat que altres comunitats autònomes. En
tributs propis també estam a la cua respecte de tributs que han
implantat altres comunitats, sobretot ambientals com per
exemple Galícia, Andalusia, Múrcia, Catalunya, Aragó, que
tenen imposts sobre gasos contaminants, que tenen imposts
sobre esteses elèctriques, per tant, ni infern fiscal, com s’ha dit
aquí moltes vegades, ni molt manco.

I a més, després de prop d’un any d’aplicació d’aquestes
mesures que havien de tirar a terra l’economia veim que no és
així, veim que la previsió és que les Illes Balears tornin liderar
el creixement del producte interior brut.

El problema de les Illes Balears no és que paguem molts
d’imposts, el problema -i ja ho deia el Sr. Nel Martí- el
problema greu que tenim és que una part important dels
imposts que pagam aquí no queden aquí, aquest és el principal
problema que tenim, que els imposts que pagam a Balears no
queden a Balears, més de 1.500 milions de pessetes, perdó,
d’euros... més de 1.500 milions d’euros al sistema de comptes
públics territorialitzats publicats de l’Estat aquest estiu, aquest
mes d’agost publicaven el que són les balances fiscals que ara
els diuen sistema de comptes públics territorialitzats, més de
1.500 milions d’euros que es recapten a Balears i que no
repercuteixen a Balears, tot el pressupost de sanitat, més de tot
el pressupost de sanitat.

Això és el que ha reconegut Madrid amb els seus propis
comptes, uns comptes comptabilitzats amb una metodologia
que ens computa com a benefici per a Balears un percentatge
de les inversions en AVE o un percentatge del que costa
mantenir el Museo del Prado.

Si he de parlar d’abaixar imposts, ens sembla més encertada
l’esmena de MÉS per Menorca, a la qual sí donaríem suport.

Vostè parla de la teoria, crec que en anglès diuen supply-
side economics, la teoria que baixant impostos s’accelera
l’economia i es recapta més, una teoria posada en pràctica
diverses vegades a Estats Units i que no és així, una altra cosa
és que els ingressos puguin augmentar a pesar que es baixin els
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imposts, depenent del creixement econòmic, però la baixada
dels imposts no augmenta la recaptació en relació amb el
producte interior brut.

Però és que a més, encara que li compràssim això, mirau
quina paradoxa que es podria donar: abaixant l’IRPF, el tram
autonòmic, suposem només que la mateixa quantitat es recapta
en consum, en IVA, l’IRPF que el nostre tram queda aquí, en
canvi l’IVA no queda aquí, l’IVA se’l quedaria l’Estat, per tant,
baixaríem l’IRPF, es recaptaríem els mateixos imposts en IVA
i s’anirien a l’Estat. Per tant, vaja negoci que faríem si encara
li compràssim la seva teoria i abaixàssim l’IRPF.

Per això votarem en contra de la proposta i, si s’acceptàs
l’esmena que ha presentat MÉS per Menorca, li donaríem
suport.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, el Sr. Jaume Font
per un temps de deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, El Pi
donarà suport a tots els seus punts a aquesta moció que ha
presentat el PP, a tots, i començaré pel darrer perquè el
portaveu de MÉS per Mallorca m’ha inspirat...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...sí, hi ha doblers per complir-lo perquè pagam 14 milions de
peonades, eh?

Vostè parlava de teories i al final mesclava el tema del
Prado i tot això, estic d’acord amb vostè, eh?, però la teoria de
l’Estat espanyol després de quaranta anys és, com va dir un
socialista menorquí l’any 1987, “aquí s’aplica la teoria de la
sobrassada”, va dir, “qui primer arriba, primer talla”, i els que
han arribat a Madrid, Convergència i Unió, Coalició Canària,
els partits que han arribat a Madrid han aplicat la teoria de la
sobrassada: qui primer arriba, primer talla el seu tros per poder
menjar el seu pa amb sobrassada i el que és evident, coincidirà
vostè amb mi, que nosaltres com que no arribam a Madrid no
tenim capacitat d’aplicar la teoria de la sobrassada que seria
realment el que hauríem de fer. 

Com que no tenim aquesta capacitat, perquè ni el seu grup,
ni el nostre, ni el de MÉS per Menorca, hem fet un diputat
perquè vostès no varen voler, així de clar, no ens varen voler,
no ens varen voler, tal vegada avui seríem a Madrid com
Oramas i podríem aplicar la teoria de la sobrassada. Primera
acció que li ha aplicat el Govern de Rajoy a Coalició Canària,
un pagament de 200 milions d’euros que havien de fer els ho ha
condonat. Tenim una companya nostra aquests dies d’El Pi a
Fuerteventura i és la informació que ahir vespre em passava i
això donarà possibilitats segurament perquè a Fuerteventura es

pugui implantar la radioteràpia. Per tant, tenim quatre pessetes,
quatre pessetes! El que sí tenim és 1.100.000 habitants que
paguen. 

I nosaltres què hem de creure, el Sr. Saura que diu hi haurà
pujada d’imposts, va dir, vostè ho donava per fet dijous passat
a la compareixença del conseller del Territori i va dir que hi
havia estudis per aprovar nous imposts ambientals l’any que ve.
Abans de tot això ens agradaria que vostès s’aclarissin, és un
mal dia per aclarir-se, però que ho intentassin. L’altra dia la
presidenta Armengol es queixava a un ple, que era la tercera
vegada que li demanàvem si pujaria els impostos i es queixava,
és la tercera vegada que en ho demanau, a Ciutadans, al PP i a
El Pi. I ella va dir que en principi no, en cap cas no ha
reconegut que ho farà, per tant, Sr. Saura, su gozo en un pozo
i amb la crisi que tenen encara més. Així de clar.

Per tant, nosaltres entenem que aquestes qüestions..., a més
no se n’oblidi d’una cosa, el 2016 varen aprovar una pujada
d’un 20% de les taxes. Nosaltres els vàrem donar suport, donar
suport no, vàrem salvar l’ecotaxa, perquè ja varen tenir un altre
guirigall aquest personal de Podemos, que ja els vàrem dir que
no eren de fiar, ara s’han donat compte que no són de fiar i ho
vàrem veure amb l’ecotaxa i ara s’han donat compte i els vàrem
donar suport a l’ecotaxa; però varen pujar un 20% les taxes,
varen incrementar l’impost de successions, de patrimoni i de
cara a 2017 ja han anunciat quatre noves taxes, dues de territori
i dues de medi ambient. I Podemos ens confirma nous impostos
ecològics. També he sentit una altra cosa que era la lluita
contra el canvi climàtic, que deia el portaveu de Podemos. La
lluita contra el canvi climàtic no es fa amb un impost
mediambiental, això són chorradas macabeas. Es fa amb una
estratègia per la lluita contra el canvi climàtic, es fa amb una
conscienciació a la ciutadania, però no només a aquells que
vostè creu..., Endesa, els d’Endesa són tan vius que si vostè els
apuja 10 euros, ens els repercutirà els 10 euros, a qui?, als de
la pobresa energètica, a la classe mitjana. No és aquí realment
un nou canvi climàtic si no hi hagués els poderosos que són 25
al món, 25 al món! No parli de nosaltres, no n’hi ha cap aquí
dins dels poderosos, no faci comptes que n’hi ha cap aquí dins,
els poderosos són 25 al món, s’hauria de fer amb una nova
energia, amb uns nous productes que per les seves confeccions
fossin nets i que realment els que tenen els doblers volguessin
apostar per això. Però de moment és massa rendible seguir fent
el que feim només fa 140 anys, que és treure petroli. Per tant,
no diguin que aconseguirem una lluita contra el canvi climàtic
a través de crear un impost verd. No, això és enganar la gent.
Si ho munta d’una forma potent, de bon de ver, nosaltres li
votarem a favor. Però no em vengui amb chorradas, que al
final aquests grossos ho repercutiran damunt el contribuent. És
a dir, parlem seriosament, no parlem per quedar bé.

L’altra qüestió. Diuen tot això i, clar, la gent no ho entén,
ho diuen durant una gran temporada turística, diu damunt que
hi haurà més recaptació, hi tocaria haver doblers per poder fer
segons quines qüestions. No, de passada els posarem més
impostos. A qui posaran més impostos? A aquella gent que
cobra menys, als que tenen sous molt mòdics, molt moderats,
perquè si vostè puja aquests imposts i ho repercuteixen a
aquests que guanyen 12.000, 15.000, 18.000, 23.000, 25.000,
28.000, 30.000, avui una persona que guanya 30.000 euros
bruts, i aquí hi ha gent que té gestories i ho pot dir, el seu sou
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quan li lleves el 35% de la Seguretat Social, la seva retenció,
que no se’n vagi a més d’un 10% eh?, no cobra més de 1.050-
1.100 euros. És als mileuristes, als que realment castigam. Per
tant, jo crec que el discurs d’aquesta cambra no hauria de ser
com posar més imposts, hauria de ser com alleugerim el que
paga la gent perquè en aquesta comunitat, el 1.100.000
habitants, n’hi pot haver 25.000 que siguin rics, però n’hi ha
1.170.000 o 175.000 que no són rics, que són els que paguen.
I a aquests els volem fer pagar més. Que paguin un poquet més,
que s’estrenyin encara més el cinturó. El que hem de fer és el
que he dit al principi, i en això donam suport al Govern, la
teoria de la sobrassada, tots junts i anem a Madrid i qui primer
arriba que primer talli i tendrem d’una vegada per totes el que
ens toca.

Deia el portaveu de MÉS per Mallorca “som la comunitat
que tenim menys empleats públics per cada 1.000 habitants”,
sortia ahir. No és ver? Això està molt bé, no dic que no en
poguéssim tenir més en segons quins sectors, especialment
sanitat, dependència i educació, per aquí, jo som d’aquells que
pens que en segons quins espais de l’administració no s’han de
cobrir places i aquests que es donen de baixa per jubilació,
s’han d’incrementar dins aquests tres llocs que li he dit, sanitat,
educació i dependència. No importa tenir-ne més. El que
hauríem de tenir més són més recursos per anar cap un nou
model. Les rialles d’aquest pressupost amb 161 milions d’euros
per a l’economia productiva d’aquesta terra. Si els països
nòrdics tenen ministeris del futur! No, no, del futur. Hi ha
governs europeus que tenen la ministra del futur, si és tan
senzill perquè saben que d’aquí 18 anys, 15 anys... 

(Remor de veus)

Se’n riuen..., clar no conèixer les coses és ignorància, em
sap molt de greu. Hi ha ministres del futur actualment a països
de la Unió Europea. I què miren? Que d’aquí 12, 15, 16 anys
hi haurà la substitució en els països moderns, si nosaltres ens hi
podem considerar, de prop d’un 50% de la mà d’obra, que ho
faran robots. Tu saps què és, que tens un 50% de gent que
d’aquí 15-20 anys no tendrà feina? Invertim doblers en això.

I l’altra qüestió, i acab. Té a veure amb una cosa que ja els
vaig dir, que no volem deixar, almanco des d’El Pi, no volem
deixar de ser el que som aquesta societat, per molta
transformació que hi pugui haver. Que té a veure amb tot allò
que fa referència a l’impost de successions i donacions. És a
dir, vostès han pujat tot una sèrie de coses i una persona que
aquí dins..., -sí que n’hi ha moltes i si tenen la sort encara de
tenir els seus pares vius, la qual cosa m’encanta i me
n’orgulleix per a vostès, jo no els hi tenc tots, encara més-,
persones que perquè reben una herència, una casa per part del
seu pare o per part de la mare i que han pagat tota la vida per
a aquesta casa, això és del que els parla el PP, hagin de tornar
pagar, idò no! Hi ha una forma de ser a Eivissa, a Formentera,
a Menorca i a Mallorca que és ancestral, que és que el que hem
suat és nostre i no ha de venir ningú perquè ho hem pagat una
vegada, que ens torni dir que hem de tornar pagar més. Resulta
que darrerament som de les comunitats autònomes on no voler
l’herència ha crescut més. Més d’un 360% del que era només
l’any 2008 que el 2014 i del 14 cap aquí va en augment. Si
vostès no coneixen la realitat d’allò que conformen les

nissagues de famílies de les Illes Balears, això vol dir que si no
hi ha res de nou, farem molts de vots l’any 2019.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Nosaltres no
votarem a favor de tota la moció. Votarem a favor d’una part
d’aquesta moció si és que tenim possibilitat de fer una votació
separada.

M’explic, és bo d’entendre. Nosaltres ja hem manifestat
més d’un pic quina és la nostra postura, contrària a l’increment
de la pressió fiscal, contrària a apujar els tipus impositius, a
crear noves figures impositives; per tant, com és natural,
votarem a favor del primer punt d’aquesta moció. També hem
explicat més d’un pic que estam a favor de la rebaixa d’aquell
tram de l’IRPF que afecta les classes mitges i treballadores, i en
general alleugerir tant com sigui possible la càrrega d’aquests
ciutadans; per tant també votarem a favor del segon punt. I,
com és natural també, en el punt 3 hi estarem a favor perquè la
necessitat d’apuntalar el creixement amb mesures estructurals
jo crec que tothom, lògicament, hi hauria d’estar a favor.

Quant als punts 4, 5 i 6 ens abstendrem, perquè nosaltres en
aquests punts, i ara tampoc no m’entretendré a anar justificant-
ho, tenim, diguem, divergències en determinats aspectes.
Nosaltres som més partidaris d’una fiscalitat més progressiva
i favorable en tot cas a les classes mitges, i per tant
determinades mesures que aquí s’exposen no són les que
nosaltres defensam.

I finalment el punt 7 el votarem a favor, perquè també
coincideix amb la nostra manera de veure aquesta qüestió, és a
dir, estam d’acord en la rebaixa d’aquest impost, i creim que és
bo ser coherent, perquè és bo ser coherent fins i tot quan el
Partit Socialista s’oblida de ser coherent de tant en tant com va
fer dimarts passat aquí en el debat de creació d’una comissió
d’investigació sobre Sa Nostra, i ho dic... insistesc en aquest
aspecte perquè fa un moment la presidenta Armengol, que no
és aquí ara, em parlava de la meva incoherència, de la
incoherència de Ciutadans en relació també amb altres
polítiques. Per tant quedi clar que incoherents, en tot cas, ho
podem ser tots aquí, no només nosaltres. 

I també m’agradaria dir al Sr. Saura, ja que s’ha referit a
aquestes imatges, que jo record aquí..., d’Albert Rivera amb els
nins, que no sé exactament a què es refereix, però sí que record
una intervenció seva, molt al començament d’aquesta
legislatura, en què vostè ens va relatar pràcticament una mena
de docudrama sobre la seva experiència de cambrer en un
hotel. Vull dir que, en fi..., sí, sí, clar, però al final ve a ser el
mateix, és a dir, tots m’imagín que jugam amb unes mateixes
armes, i vostè el primer.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Andreu Alcover, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President en funcions. Senyores i senyors
diputats. miri, Sr. Camps, cada vegada que ha fet una
intervenció en aquest plenari sobre política fiscal hi ha una
constant que sempre és la mateixa, és invariable, i és positiva
per al Govern: mai no ens ha acusat d’incomplir una promesa
electoral, ni al Govern ni a cap partit que dóna suport al
Govern. Per a nosaltres això és important, és important, i per a
mi encara continua essent important. Per a vostè evidentment
ja no ho és. 

Jo la veritat és que me n’he duit una sorpresa, perquè el
principal atacant de la proposta que avui..., de la moció que
avui ha presentat ha estat el Sr. Rajoy. El Sr. Martí aquí ha estat
brillant en aquesta..., i és que el principal problema que té el
Partit Popular en política fiscal no és altre que l’hemeroteca;
basta mirar l’hemeroteca o les actes per veure les seves
incoherències; està infestat d’incoherències.

Ara vostès parlen d’abaixar imposts i mantenir el nivell de
despesa, com Irlanda. Li ho ha dit el Sr. Saura; Irlanda jo no
m’atreviria a dir que és un paradís fiscal, no arriba a tant
perquè és Unió Europea, per tant..., però que té una política
fiscal com a mínim dubtosa podem estar d’acord, perquè fins
i tot la mateixa Unió Europea li ha aplicat sancions en aquest
sentit.

Però vull recordar les polítiques del Sr. Bauzá. Sr. Font,
aquest no era un ministre del futur, aquest es pensava ser un
futur ministre, que no és el mateix, no és el mateix. Miri, és que
quan estava a l’Ajuntament de Marratxí, no dic quan va ser
president del Govern, que ja ho sabem, ho han dit cent vegades
aquí, ho han dit, quan era..., no, però jo en plenari encara no
havia dit, Sr. Camps, quan era batle de l’Ajuntament de
Marratxí la legislatura 2007-2011, que fins el 2008-2009 no hi
va haver crisi, l’IBI i la plusvàlua els va apujar un 178%, ho
han sentit bé, 178%! El Sr. Delgado, quan era batle de Calvià,
legislatura 2007-2008, 2011, va apujar un 80% l’IBI i les
plusvàlues. Aquests que donen lliçons d’abaixar imposts i
mantenir la despesa!, són aquests. 

Ha tornat dir que hem aturat les reformes estructurals, i jo
vull fer incís aquí un moment, a veure si qualcú m’ho pot
contradir. Vostè té torn de rèplica, per tant potser em podrà
contradir. Sempre que hem parlat -i és una pregunta que faig a
tothom, a veure si qualcú se la pot contestar a ell mateix-
sempre que parla el Partit Popular d’aturar les reformes
estructurals sistemàticament devora no hi posa cap exemple,
cap ni un, cap ni un! No, no, jo no n’he sentit cap, jo no n’he
sentit cap. No he sentit cap reforma estructural que s’hagi
aturat. Quina és la reforma estructural?, abaixar la despesa?,
evidentment no és estructural abaixar despesa, perquè es pot
tornar a apujar, no és una reforma estructural. En això estarem
d’acord. Sr. Camps, no és aquesta la reforma estructural, vostès
la varen abaixar, la despesa, d’acord. També varen apujar els
imposts, tampoc no és estructural apujar els imposts, eh?,

perquè vostè els varen apujar i evidentment just abans
d’eleccions els varen abaixar. Clar, és que això és sistemàtic, és
sistemàtic.

Ara sap quina és la recepta per retallar els 5.500 milions del
Sr. Montoro?, la que vaig sentir al Telediario l’altre dia, eh?,
no m’invent res. Miri, jo dijous passat era al programa aquest
d’IB3, una tertúlia, hi havia la Sra. Fernández, discutíem un
poc, i vaig fer una certa previsió, vaig dir “aquí passarà el
mateix que passa sempre, i és que quan el PP comença a
governar apuja imposts; no hi haurà retallades perquè el
pressupost l’haurà de pactar amb els altres, apujarà imposts”. 
Primera proposta del Sr. Montoro: apujar imposts a tabac,
alcohol, gasoil, i apujar impost de societats, del qual ja ha
avançat el cobrament. Sr. Camps, amb quina cara em contestarà
a mi quan això passi?, amb quina cara em contestarà? Bé,
rectific, perquè, coneixent-lo, ni vermell no es posarà, Sr.
Camps, ni vermell.

(Algunes rialles)

Però amb quina cara m’hauria de mirar?

(Alguns aplaudiments)

Amb quina cara m’hauria de mirar si això ja és una proposta
del Sr. Montoro?, amb quina cara? Vostès fan el cercle virtuós
aquell que vostè predicava l’altre dia i avui em sembla que no
l’ha tret, que deia que s’han d’abaixar imposts perquè la gent
gasti més i així creixerà l’economia i recaptarem més..., hi
haurà més recursos i més ingressos per a les administracions. Si
és així, si realment ho creuen, per què sistemàticament quan
comença un govern apugen tots els imposts que poden?, per
què?!, per què?! No és una opinió meva, són dades objectives,
Sr. Camps, són dades objectives.

Miri, el pressupost de la comunitat per a l’any 17,
l’avantprojecte o el projecte de pressupost de la comunitat de
l’any 17 compleix la senda fiscal i l’estabilitat que ha marcat
l’Estat. Això vostè tampoc no ho ha pogut negar, no ho ha
negat. Ja li ho vaig dir l’altre dia, vostè ara, l’argumentari de
Madrid, perquè això va per argumentaris, no per arguments, va
per argumentaris de Génova. Génova diu: hem d’atacar perquè
s’ha de reduir el deute i és molt elevat. Reduir el deute, només
hi ha una manera de reduir el deute en aquesta comunitat per a
l’any que ve, i és tenir superàvit, tenir superàvit, no n’hi ha
d’altre. Per tant el ministeri ens autoritza el 0,5, 147 milions
d’euros, milió amunt milió avall, més una mica de superàvit per
reduir el deute, posi un 0,1 almanco, escolti, vostè està
proposant -digui-ho clar- vostè està proposant reduir les
despeses del pressupost en 170 o 180, 200 milions d’euros, els
que siguin, almanco 170, perquè no reduirem 100.000 euros el
deute de 9.000 milions d’euros.

Bé, idò, escolti, vostè té l’oportunitat de, amb esmenes,
rectificar el pressupost. Faci-les, faci-les, perquè de moment
l’únic que ha fet ha estat sumar-se -per suposat, són a
l’oposició- a la demanda de 1.000 milions per a educació; en
aquesta tot d’una han pujat al carro, clar, no paguen vostès, ara,
això és bo de fer.
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Com pagarem la carrera professional que vostès a dues
setmanes d’eleccions varen comprometre?, com la pagarem?,
perquè són 85 milions d’euros per a l’any que ve.

(Remor de veus)

L’any passat ens varen criticar perquè posposàvem un any
l’entrada en vigor de la Llei de finances; idò l’entrada en vigor
de la Llei de finances que vostès varen redactar i la vàrem
aprovar tots, tots, crec recordar, suposa un fons de contingència
de 38 milions d’euros i ja n’hi he dit un parell de cents de
milions d’euros que vostès varen comprometre per al futur,
evidentment no per quan vostès governassin, sabien que
perdrien el govern, crec, és una opinió, una opinió..., però, és
clar, el darrer que tanqui la porta, això és la política, el darrer
que tanqui la porta.

Com ho feim per pagar la carrera professional i el fons de
contingència que vostès varen vincular?, com ho feim?, tal
vegada ens donarà la recepta, hem d’abaixar imposts per
incrementar els ingressos, no, ja s’incrementem els ingressos
havent apujat els imposts, per què?, perquè només hem
augmentat la progressivitat, Sr. Camps, i vostè encara no ho ha
desmentit.

Sr. Font, estic d’acord que la lluita contra el canvi climàtic
s’ha de fer conscienciant, però la veritat és que posar un impost
consciencia moltíssim normalment, ajuda a conscienciar quan
toques la butxaca...

(Alguns aplaudiments)

...una barbaritat, Sr. Font, en això estarà d’acord amb mi, en
això estarà d’acord en mi, ajuda que és un... en fi...

(Remor de veus)

Si abaixam els imposts, com finançarem el Decret de
garantia mínima al qual tothom vol arribar?, en 14 milions
pagam el Decret de garantia mínima?, el que hem de fer és el
que ha dit vostè, és anar tots junts a Madrid a reclamar un
sistema de finançament nou que des de l’any 2014 ens l’estan
furtant i un REB també nou, que compensi els costos
d’insularitat. 

En això estam d’acord, però el primer que va dir el Sr.
Rajoy a l’hora de prendre possessió va ser que no estava
d’acord amb el principi d’ordinalitat, començam bé, començam
bé... no és la primera vegada que aquí dic que el que ens fallarà
finalment serà el Govern de l’Estat i en aquest cas el Partit
Popular, n’estic convençut, és més, el justificaran, justificaran
el Sr. Rajoy com ara justifiquen el Sr. Montoro per no pagar el
conveni de carreteres, s’està justificant. 

Ara tot el discurs que fan és posar...

(Remor de veus)

...posar la carretera per quan no paguin, estan sembrant el
terreny per quan no paguin. Jo és que... voldria anar equivocat,
eh?, voldria anar equivocat i que complissin... i que dia 2 de
gener es pagàs, jo seria el primer que diria “escolti, m’he

equivocat” i vendria aquí, vendré aquí i diré “m’he equivocat,
pensava que no pagarien i han pagat”, fantàstic, estaré
encantant, estaré encantat, però no ho crec.

Jo..., crec que ho he dit massa vegades, el que haurien de
canviar són els argumentaris de Gènova per arguments que
segur que si pensen en tenen algun de propi i d’original, però
de moment els que ens donen aquí tots són els mateixos que la
resta de comunitats..., sobretot on no governen, allà on
governen el discurs és una mica diferent. 

Nosaltres, no ho he dit abans, però votarem en contra de
totes les propostes d’aquesta moció i, si s’accepta l’esmena
presentada per MÉS per Menorca, hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alcover. Té la paraula el grup
parlamentari proposant, el Sr. Camps per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
moltes gràcies primer de tot a El Pi i a Ciudadanos pel seu
suport a les nostres propostes.

Començaré pel darrer, deia el Sr. Alcover que ell pensa que
no es pagaran els 120 milions d’euros i que, si els paguessin,
vindria aquí a dir “m’he equivocat”, idò per què ho posen als
pressupostos, Sr. Alcover?, per què votarà a favor d’uns
pressupostos que posen uns ingressos que vostè diu que no
arribaran?, i ens parla a nosaltres d’incoherències, Sr. Alcover!
Sr. Alcover...

Bé, veig que en qualsevol cas o no escolten o, és clar, com
que duen les intervencions escrites i després no les poden
canviar. A veure si ens entenem, estam parlant d’abaixar
impostos, però no estam parlant de reduir la recaptació, estam
parlant de tot el contrari, és que podent abaixar impostos es pot
produir una pujada de la recaptació i no és una cosa quimèrica,
els posava dos exemples: Irlanda, més de 3.000 milions
d’ingressos més de recaptació d’impostos davallant impostos;
Anglaterra, més de 24.000 milions més de lliures esterlines
recaptades després de baixar impostos a empreses i famílies. 

Es possible, d’això estam parlant, que amb davallades
d’impostos es pot produir una major recaptació, una major
recaptació que arribarà si hi ha un major creixement econòmic
i açò és el que hem d’apuntalar, que hi hagi major creixement
econòmic i vostès avui votaran en contra de prendre mesures
per apuntalar aquest creixement econòmic.

I deia el Sr. Alcover que li donés exemples de reformes
estructurals que han aturat, idò miri, Llei agrària, Llei del sòl i
Llei turística, vostès han suspès aquestes tres lleis...

(Remor de veus)
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...que són tres lleis fonamentals que expliquen per elles
mateixes el creixement econòmic que tenim actualment i que
vostès han suspès.

El Sr. Martí criticava la nostra reforma fiscal que varen fer
l’anterior legislatura, però és clar, la criticava, però vostès no
l’han canviada, vostès la mantenen corregida y ampliada.
Aquells impostos que nosaltres vàrem posar, vostès els
mantenen i no només els mantenen, sinó que fins i tot els
augmenten...

(Continua la remor de veus)

I avui, ja que al Sr. Alcover li agrada molt parlar
d’incoherències, avui es produirà una incoherència, vostès avui
votaran en contra del punt 7, del punt 7 que parla de l’impost
sobre hidrocarburs, haurien de repassar l’hemeroteca,
efectivament, Sr. Alcover, l’hemeroteca és molt important en
aquests casos, què deien vostès del cèntim sanitari?, què deien
vostès a l’anterior legislatura sobre aquest impost que nosaltres
vàrem haver d’aplicar en condicions molt difícils i perquè no
hi havia cap més remei?, què deien vostès?, idò el mateix que
deien vostès nosaltres avui ho plasmam en una proposta, i què
faran vostès?, hi votaran en contra. Visca la coherència dels
partits d’esquerres. 

Visca la coherència del Sr. Saura, que avui ens venia a
defensar la Constitució i ens reclama a nosaltres que defensem
la Constitució a nosaltres que defensam sempre la Constitució,
l’article 31...

(Remor de veus)

...i qualsevol article de la Constitució, els que no defensen la
Constitució, en tot cas, són vostès. 

I miri, Sr. Saura..., Sr. Saura, vostès i nosaltres tenim dos
models econòmics totalment diferents, vostès volen el model de
Veneçuela i Cuba, i nosaltres volem els models d’Alemanya,
Anglaterra i dels països del nostre entorn europeu. Aquesta és
la diferència, vostès volen el creixement econòmic de
Veneçuela, nosaltres ens estimam més el creixement econòmic
que pugui tenir Anglaterra o que pugui tenir Alemanya.

L’esmena del Sr. Martí, miri, no l’acceptarem...

(Remor de veus i petit aldarull) 

...no l’acceptarem perquè entenem tot i que... li donam suport,
però evidentment no l’aprovarem com a una esmena a la
totalitat dels set punts que nosaltres presentam avui aquí.

Aquesta esmena, açò s’ha de discutir i nosaltres hi estarem
a favor dins la comissió que es creï, i es crea, sobre la reforma
del REB. Aquestes són propostes que han d’anar a la reforma
del REB i en això ens hi trobaran i nosaltres hi estarem
d’acord, no hi ha cap problema a acceptar això.

Evidentment el que no pot ser és que avui MÉS vengui amb
propostes per demanar coses a l’Estat quan vostès són a un
parlament, que és el Parlament d’aquí, on governen al Govern
d’aquí i, per tant, el lògic seria, ja que feim propostes per

millorar la gestió d’aquí, que vostès també fessin propostes per
millorar la gestió d’aquí, i és clar, és molt fàcil demanar a
Madrid quan governa Rajoy i quan no governa Rajoy és molt
difícil posar-se en contra, com va passar, Sr. Reus, amb la Llei
de finançament autonòmic, perquè vostè parla que molts
d’ingressos de recaptació d’impostos d’aquí se’n van a Madrid
i no tornen, però això és fruit de la Llei de finançament que va
aprovar el Partit Socialista, el Sr. Zapatero, el Sr. Antich i que
vostès governaven amb el govern del segon pacte de progrés,
o sigui, no ens critiqui una cosa de la qual són culpables
directes vostès.

En qualsevol cas, ja dic, agraesc les aportacions que han fet
el Grup d’El Pi i de Ciutadans, estarem... és a dir, no acceptam
l’esmena de MÉS i agrairia que els grups que donen suport al
Govern repensessin la votació, sobretot dels punts 7 i 3, de fer
mesures de creixement econòmic. Crec que és molt important
que aquesta comunitat autònoma pugui tenir i mantenir el seu
creixement econòmic, perquè si no tenim creixement econòmic
no tindrem recaptació d’impostos i ens anirem, lògicament, al
precipici com ja varen fer al final del segon pacte de progrés.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, accepta votació separada?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, d’acord. Procedim a la votació del punt 1. Votam.

Vots a favor, 25; vots en contra, 32.

Votació del punt 2. Votam.

Vots a favor, 27; vots en contra, 30.

Votació del punt 3. Votam.

Vots a favor, 27; vots en contra, 29.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Votació del punt 4. Votam.

Vots a favor, 23; vots en contra, 32; abstencions, 2.

Votació del punt 5. Votam.

Vots a favor, 23; vots en contra, 32; abstencions, 2.

Votació del punt 6. Votam.
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Vots a favor, 23; vots en contra, 32; abstencions, 2.

Votació del punt 7. Votam.

Vots a favor, 27; vots en contra, 30.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 1873/16,
presentada  pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla
hidrològic de les Illes Balears.

Passam al quart punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i votació de les proposicions no de llei, i en primer lloc
debatrem la Proposició no de llei RGE núm. 1873/16...

(Remor de veus)

Silenci, per favor. ...presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a Pla hidrològic de les Illes Balears. Té la paraula la
Sra. Olga Ballester, del Grup Parlamentari Mixt, per defensar
la iniciativa rectificada amb l’escrit RGE núm. 15417/16.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados,
Ciudadanos presenta hoy una iniciativa registrada a principios
de este año 2016 que va a terminar. Para Ciudadanos la
protección de los recursos y el cuidado de nuestro territorio es
un tema prioritario y transversal en el desarrollo de nuestra
sociedad, y por lo tanto requiere de medidas exigentes y
permanentes en el tiempo, donde la administración ha de ser la
primera en dar ejemplo.

Esta iniciativa plantea cuatro medidas preventivas para
mejorar el ciclo del agua, que, aunque son sencillas, pensamos
que son la base para la protección del recurso tanto en el
aspecto de la cantidad como en el de la calidad. De hecho
durante este año que la iniciativa ha estado a la espera de salir
a pleno se ha ido haciendo patente que estas cuatro medidas
son básicas para la protección del recurso agua en la
comunidad, donde el riesgo de sequía es inherente. Desde
Ciudadanos esperamos el respaldo de estas cuatro medidas por
parte de todos los grupos políticos, que son preventivas y, por
lo tanto, permanentes en el tiempo, porque hasta ahora no se
están llevando a cabo o bien algunas de ellas se ponen en
marcha sólo como medidas provisionales cuando ocurre alguna
desgracia medioambiental.

Estamos ante un problema muy grave con el ciclo del agua,
y la administración no puede trasladar el problema a los
ciudadanos al tiempo que no cumple con sus obligaciones. Y
seamos autocríticos, todos, este gobierno, los pasados, los
futuros, hemos de ser autocríticos; ¿qué autoridad tiene un
gobierno para subir la tarifa del agua a sus ciudadanos con el
pretexto de que se han de concienciar de que no tenemos agua
si es la propia administración la que no soluciona las toneladas
y toneladas de agua potable que se pierden en la red de
distribución? ¿Qué autoridad tiene un gobierno para multar a
una empresa por regar con agua potable cuando es la propia
administración la que usa en los municipios y en todas las
empresas públicas cantidades ingentes de agua potable para
regar los parques, los jardines y limpiar las calles, los vehículos
y los contenedores? ¿Qué autoridad tiene un gobierno para

imponer impuestos medioambientales o multas si es la propia
administración la que durante décadas ha sido incapaz de
hacerse responsable de los continuos vertidos de aguas mal
depuradas o sin depurar al mar y a los torrentes, contaminando
acuíferos, albuferas y playas? Todos hemos de asumir nuestra
responsabilidad si verdaderamente nos importa el cuidado del
territorio.

Y explico brevemente las propuestas. La primera propuesta
pretende conseguir que en todos los municipios de Baleares las
fugas de agua potable tengan los días contados, que la inversión
sea planificada, conocida por todos los ciudadanos de cada
municipio, y que tenga un plazo definido, el que sea, pero que
los ciudadanos sepan que este gravísimo problema ecológico
efectivamente tiene los días contados. Y para ello proponemos
que el Govern se coordine con los consells y los municipios
con el objetivo de elaborar un plan de reconversión de la red
suministradora de agua potable, un plan donde todas las
instituciones aporten los medios técnicos necesarios y asuman
compromisos presupuestarios para llevarlo a cabo
comprometiéndose al cumplimiento de los plazos.

El Plan hidrológico de Baleares de 2015 propone ya que
cada ayuntamiento ha de realizar el llamado Plan de gestión de
la demanda, donde se aborda, entre otras cuestiones, el plan
para la reparación de las fugas de agua. Pero hay muchos
municipios que todavía no lo poseen y tienen grandes
dificultades económicas y técnicas para llevarlo a cabo. Y es
cierto que algunos ayuntamientos han ido realizando obras de
manera intermitente, cuando sus arcas se lo permitían y en las
fugas más accesibles, pero las cifras de pérdida de agua potable
son todavía muy elevadas y no nos podemos permitir el lujo de
abordar el problema a medias o cuando se pueda. Por ello
proponemos, además, que el Govern colabore
presupuestariamente cada año a través de los instrumentos que
le permite la ley, como pueden ser los convenios de
colaboración entre instituciones, como por ejemplo el Fondo de
cooperación local u otros, y que estas ayudas queden reflejadas
en los presupuestos hasta la finalización del plan de
reconversión. Sé que el conseller Vidal se ha reunido con los
alcaldes de los municipios y les ha ofrecido ayuda, lo cual nos
parece perfecto, pero ahora faltan los hechos, hechos para
solucionar un problema que es de todos y que genera un
perjuicio medioambiental tan grave como es el derroche de
toneladas y toneladas diarias de agua potable en una comunidad
con un continuo riesgo de sequía.

En la segunda propuesta planteamos al Govern una
modificación del Plan hidrológico. Sabemos que tienen en
perspectiva su revisión, y desde Ciudadanos proponemos
añadir un nuevo requisito para el tratamiento de aguas
residuales que plantea el artículo 79; pedimos que quede
plasmado de manera explícita, para aquellas depuradoras que
viertan sus aguas depuradas a torrentes, que les sea obligatorio
poseer en su proceso de depuración el tratamiento terciario,
obviamente un proceso de depuración terciario correcto i que
produzca agua depurada con unas características ecológicas
óptimas para devolverla al ecosistema. És una modificación
valiente, pues introduce la obligatoriedad, pero que evitará la
lenta pero constante contaminación de las aguas subterráneas
y de los humedales donde desembocan dichos torrentes. 
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No sólo tenemos escasez de agua, sino que la que tenemos
no se puede utilizar por la elevada carga de fosfatos y nitratos.
Y no voy a exponer aquí la cantidad de pozos contaminados
por vertidos de aguas mal depuradas a los torrentes como las
procedentes de las EDAR de Consell o de Algaida y sus
consecuencias a nivel ecológico y económico, pero sí destacar
el desastre que está ocurriendo en la Albufera de Alcúdia por
las aguas mal depuradas que durante años están llegando de las
EDAR de Sa Pobla y Muro. Miren, cada día que pasa es un día
perdido pues los vertidos no cesan y cada vez se hace más
difícil revertir la situación. Por todo, desde Ciudadanos
pedimos que al menos las depuradoras que vierten a torrentes,
tengan tratamiento terciario obligatoriamente.

La tercera propuesta también pretende intentar resolver otro
grave problema que produce contaminación a varios niveles.
Pedimos que se elabore una normativa de inspección
medioambiental que recoja la obligatoriedad de realizar
mensualmente análisis de las aguas residuales industriales, a
través de arquetas en el alcantarillado ubicadas en la propia
zona industrial, que permitan la recogida de muestras.
Recordemos que las depuradoras sólo transforman la materia
orgánica y las sustancias no orgánicas se mantienen tal cual en
el agua depurada. Metales pesados como mercurio, cobre,
plomo, zinc, arsénico, cadmio, selenio y otros elementos
peligrosos, fruto de los vertidos descontrolados de las
industrias al alcantarillado, van a parar a nuestras depuradoras
y de ahí se vierten y acumulan en playas y torrentes, siendo
prácticamente imposible su futura descontaminación por
medios técnicos. Además, se contaminan los lodos que se
generan en las depuradoras, impidiendo su eliminación a través
de su transformación en compost. El impacto negativo sobre la
actividad pesquera, la calidad de las aguas de baño y el
ecosistema marino es demasiado grave como no para tener un
sistema de prevención altamente riguroso. Necesitamos esas
arquetas y esos controles exhaustivos.

Estas normas bien podrían ser normas municipales, pues así
están en muchas comunidades autónomas, pero consideramos
que el Govern en su desarrollo del Plan hidrológico debería
especificar de manera explícita la obligatoriedad de aplicar esta
medida por parte de los municipios, sobre todo teniendo en
cuenta que esas aguas luego llegan a las EDAR, de las que sí es
responsable el Govern balear.

Y por último, en el punto d), pedimos al Govern que tenga
en cuenta que una comunidad como la nuestra no se puede
permitir el lujo de utilizar agua potable para actividades como
son la limpieza de vehículos, riego de jardines, parques de los
pueblos o limpieza de calles o contenedores de basura. Por ello
pedimos una última medida de prevención y es que se
modifique el Plan hidrológico de la comunidad, de manera que
se introduzca la obligatoriedad del uso de agua regenerada para
la realización de dichas actividades, que consumen grandes
cantidades de agua por parte de ayuntamientos y empresas
públicas y privadas. Es otra medida valiente, porque introduce
el término de la obligatoriedad, pero necesaria si de verdad
apostamos por unas verdaderas políticas de recuperación de
acuíferos y acabar con la sobreexplotación.

Para finalizar, comentar de nuevo que no estamos hablando
de medidas provisionales, sino de medidas estables en el

tiempo que son las que funcionan. Somos conscientes de que
estas propuestas requieren planificación e inversión. Pero es
una inversión que bien planificada es asumible, poco a poco
pero sin pausa y sabiendo que tenemos un canon de
saneamiento que nos aporta 84 millones de euros cada año.
Somos conscientes que pasamos del preferiblemente de la
normativa a introducir la obligatoriedad, pero, o empezamos a
pasar con decisión de las palabras a los hechos, o sinceramente
dejemos que pase el tiempo viendo que somos incapaces de
cuidar de nuestra tierra, que eso sí, cada vez tendrá más figuras
de protección. 

Espero que este Parlamento prefiera actuar y resolver.
Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Popular; per defensar
l’esmena RGE núm. 15401/16 té la paraula la Sra. Margaret
Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, avui es presenta en aquest
parlament la proposició no de llei que ha fet el Grup Mixt i que
té a veure amb l’aigua. Estic segura que no serà la darrera
vegada que parlarem en aquest parlament de temes d’aigua,
perquè amb l’actual període de sequera o de pre-sequera que
estam patint a les Illes Balears, algunes illes més que altres, i
amb les restriccions d’aigua que han tingut alguns pobles
aquest estiu, sobretot a la part de la Serra de Tramuntana, fa
que prengui rellevància aquest tema que crec que ha de ser un
puntal dins aquests pròxims anys.

De fet consider que l’actual govern i els següents haurien de
tenir en compte la sensibilitat i que seria que l’aigua pugui ser
el nostre or, perquè nosaltres som illes, no estam, no formam
part d’un continent o d’una península que tenguin més fonts o
tenen les muntanyes, nosaltres només tenim els aqüífers. Per
tant, crec que és important que nosaltres tinguem cura... quan
no n’hi ha més, no n’hi ha més, que és el cas dels aqüífers.

Volia fer un comentari perquè només entre un 20 i un 30%
de l’aigua depurada i emmagatzemada en bases de regiu
s’aprofita un 20%. És a dir, que estam tirant a la mar el 70-80%
restant. Açò demostra que aquí de valent aquest govern i els
següents hem de fer feina ben de bo perquè no haguem de tirar
cap gota d’aigua.

Pel que fa a la proposició no de llei, des del Grup
Parlamentari Popular estam d’acord amb el primer punt, perquè
segons les dades obtingudes també de la Conselleria de Medi
Ambient, es perd per la xarxa una mitjana del 27% de l’aigua
consumida, sobretot a l’illa de Mallorca. Per aquest motiu
creim que és necessari que aquest pla de reconversió quedi
reflectit en els pressuposts anuals de la comunitat autònoma
amb un plurianual perquè així no sigui un tema d’un any per un
altre. Com he dit abans, crec que és un tema que s’hi ha de fer
feina i no s’ha de fer un any o dos, s’ha de fer feina durant una
sèrie d’anys perquè realment es vegin els profits d’aquestes
millores a l’hora de..., abastiment d’aigua i tot allò que sigui
depuració.
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Pel que fa al segon punt. Sí que és cert que una part de les
depuradores actualment tenen un tractament terciari. Però
també és cert que encara n’hi queden unes quantes, entre les
quals, ja que tenc aquí el conseller, li demanaria que la del meu
poble encara no té tractament terciari. Vull dir que seria
benvingut que també pogués ser possible que tengués un
tractament terciari.

En referència al tercer punt, tot i que estam d’acord, voldria
fer un comentari al respecte, Sra. Ballester, i era que
suposadament -i dic suposadament perquè no arribes a saber
fins a quin cert punt has de complir una legislació, però a
vegades passa el que passa-, les aigües residuals industrials no
es poden tirar directament al clavegueram sense una depuració
prèvia per part de les indústries -per açò he dit suposadament
i no he dit que sigui una aclariment o una afirmació contundent-
, ja que les depuradores públiques de les Illes Balears són per
aigües residuals d’ús urbà i no d’ús industrial, que aquesta és
la diferència. Però també és cert que els ajuntaments o les
empreses que gestionen tots els temes de les aigües en els
pobles o ciutats, solen fer aquests tipus d’analítiques, per evitar
per aquest motiu possibles problemes a l’estació de depuració,
ja que poden provocar per exemple que les instalAlacions es
deteriorin més ràpid, que es disminueixi la vida útil dels equips
o que s’incrementi el consum energètic per ineficiència, entre
d’altres.

Sí que és cert que en el passat, i a Menorca tenim casos
concrets com és el port de Maó, que hi ha hagut abocaments
ilAlegals, però també he de dir que fa molts anys enrere, o sigui
també la legislació era molt més laxa des del punt de vista de
vessaments. Avui en dia ja no..., suposadament, com he dit
abans, no s’hauria de fer.

I per aquest motiu, com que crec que es tracta de millorar
la PNL i perquè hi ha el major consens possible, el Grup
Parlamentari Popular donaria suport a les dues esmenes que ha
presentat MÉS per Menorca perquè consideram que està d’una
forma..., crec que queda més clar, sempre que la portaveu en
aquest cas del Grup Mixt hi estigui d’acord, però nosaltres en
principi també hi estaríem d’acord.

I finalment el Grup Parlamentari Popular hem presentat una
esmena al punt d) perquè creim que ja no tan sols hauríem de
fer feina per modificar les depuradores i obligar a fer un
tractament terciari, sinó que també hauríem de començar a
emmagatzemar l’aigua del ploure, que avui en dia, sí, alguns
edificis, algunes empreses públiques per tema de neteja sí que
ho estan utilitzant, però crec que hauria de ser una cosa més
comuna per a totes les institucions, però per fer tot açò, si
volem que es puguin regar jardins, que es puguin fer nets..., tots
els exemples que vostè ha posat a la seva intervenció, sense una
xarxa de distribució o de canalització és impossible fer
aquestes... dur a terme tot el que vostè ha proposat. Per aquest
motiu a l’esmena que hem presentat des del Grup Parlamentari
Popular hem incidit que ha d’anar de la seva dotació
pressupostària per part del Govern, ja que si tu fas depuradores
en terciari però després no pots aprofitar aquesta aigua, de què
serveix fer tot el que es vol fer?, ha d’anar acompanyat de les
seves canalitzacions.

I des del Grup Parlamentari Popular està tot dit, o sigui que
això és tot. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per Menorca per
defensar les esmenes RGE núm. 15442/16, 15443/16 i
15444/16. Té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Ballester, com ja he
tengut ocasió de comentar-li nosaltres estem d’acord amb el
fons de la seva proposició, considerem que realment el tema de
l’aigua, la problemàtica de l’aigua és un dels grans problemes
que té la nostra comunitat autònoma, i per això quan vaig veure
la proposició el meu capteniment era d’intentar arribar a un
acord per tal que pogués ser aprovada i no simplement -perquè
ja veurà doncs que amb les esmenes que hem presentat hi ha
alguns punts en què no estem d’acord-, que no simplement
votar-hi en contra i ja està, perquè creiem que en aquest tema
doncs hem d’afavorir un consens per aquesta importància que
deia que té. Per tant aquesta és la meva voluntat, fer aprovable
aquesta proposició no de llei i que obtingui la majoria d’aquest
parlament.

Llavors, per començar amb aquest intent, dos comentaris
generals que d’alguna manera expliquen les esmenes que li hem
presentat. El primer és tenir molt clar que el Pla hidrològic és
norma, és norma i s’ha de complir; per tant no veia clar que en
els diversos punts vostè anés demanant que es desenvolupés la
normativa del Pla hidrològic; si de cas el que hauríem de fer és
modificar el Pla hidrològic i que el Pla hidrològic contingués
totes aquestes previsions que vostè proposa aquí, que en el
fons, com li deia, hi estem d’acord. Aquest és el primer
comentari. I el segon és que el Pla hidrològic s’ha de modificar
i està en vies de modificació, entre altres coses perquè l’hem
d’adaptar a la directiva marc de l’aigua, també perquè el
Govern s’ha compromès a fer-ho, i després també perquè en
aquest mateix parlament, com una de les propostes de resolució
que vam aprovar, vam estalonar el Govern perquè tirés
endavant aquesta modificació i per tant és un tema que ja tenim
en marxa, i per això no veiem clar que ara, amb tots aquests
precedents, ara aprovéssim una proposició no de llei encara
parlant del que diuen els articles d’aquest pla hidrològic que
volem superar, i demanant que el desenvolupessin, quan creiem
que el que hauríem de fer és centrar els esforços a modificar-lo
i a incorporar-hi tots aquests punts que vostè proposa. 

Quant als punts, com vostè sap jo he esmenat tres punts, el
b), el c) i el d). Li ho comentaré part per part, perquè en el punt
a) no hi estaríem a favor, no el vaig veure esmenable i per això
no el vam esmenar; és el punt en què vostè demana la millora
de les xarxes de subministrament. En això hi estem d’acord, en
el que no estem d’acord és en aquesta última frase que això
hauria d’estar reflectit en els presupuestos anuales, en negreta
i en majúscula, la qual cosa feia veure que vostè insistia molt
en aquest punt, que per a vostè era el més important, i
precisament jo és el que veig menys clar; el veig menys clar,
com vostè ha dit molt bé, primer perquè és un tema de
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competència municipal, la qual cosa no vol dir evidentment...,
que sigui de competència municipal no vol dir que la comunitat
autònoma no pugui normativitzar i nosaltres no puguem dir
com creiem que ha de ser, però sobretot és perquè nosaltres
creiem que això és contradictori amb un principi que ens
sembla molt important, que és el de recuperació integral dels
costos de l’aigua, que és el que estableix la Llei d’aigües i la
directiva marc, és a dir, els ajuntaments..., és competència
municipal, els ajuntaments tenen competència i tenen
l’obligació de subministrar aigua en bones condicions, i són ells
a través de la tarifa que han de finançar aquest
subministrament. Aleshores nosaltres aquí creiem que cadascú
ha de ser responsable, també fiscalment o tributàriament, de les
competències que té atribuïdes. En aquest cas no podem sortir
el Govern, a més a més de la quantitat de fronts oberts que
tenim en matèria d’aigües, a alleugerir la responsabilitat que
tenen els ajuntaments, i aquí moltes vegades ha estat una
notícia la guerra de tarifes que hi ha entre diferents municipis,
en el sentit que hi ha municipis que apliquen o repercuteixen
aquests costos i tenen unes tarifes i altres que no ho fan, i
nosaltres creiem que en aquest sentit el que no podem fer és
rellevar els ajuntaments de la seva responsabilitat de repercutir
aquest import.

Això no vol dir que jo estic d’acord amb vostè que quan es
revisi el Pla hidrològic hi hauria d’haver... no només hauria
d’establir l’obligatorietat que aquestes xarxes estiguin
revisades, sinó que hi hauria d’haver mecanismes, si cal
sancionadors, per obligar els municipis que realment facin això,
i si han d’apujar la tarifa, doncs que apugin la tarifa. Això és el
motiu pel qual nosaltres no estàvem d’acord amb el punt a) i hi
votaríem en contra.

Respecte dels altres tres punts, que són els que hem
esmenat, el punt b), tractament terciari obligatori a les
depuradores que aboquen a torrents, hi estem d’acord..., estem
d’acord que el tractament terciari seria l’ideal; l’ideal seria fins
i tot després poder regenerar l’aigua i poder-la aprofitar al cent
per cent de manera que mai no es llencés el recurs, en la línia
d’una proposició no de llei que nosaltres hem portat al
Parlament en el sentit que les aigües es regenerin i es puguin
tornar a infiltrar als aqüífers. Estem totalment d’acord, però el
que no ens sembla bé és el criteri... d’alguna manera reduir-ho,
el criteri del terciari reduir-lo al fet que s’aboqui a torrents,
perquè hi ha alguns casos en què potser un abocament d’un
tractament secundari a un torrent no tindrà gaire afectació
mediambiental perquè per exemple és un poble petit i no hi ha
problemes greus de contaminació, i en canvi en altres casos en
què no s’aboca a torrents sí que caldria fer aquest abocament
terciari, perdó, aquest tractament terciari, i per això nosaltres el
que hem volgut és modular més bé el discurs dient que, bé,
quan hi hagi un risc o hi hagi major vulnerabilitat
mediambiental, que es prioritzi el tractament terciari. Aprofito
per dir que la xarxa de depuradores malauradament està en
molt mal estat, i els esforços que cal fer, a vegades només per
millorar i per fer com toca el tractament secundari, requereixen
una gran inversió. Per això tenim, com bé deia vostè, el cànon
de sanejament, però és una feina ingent i que per tant cal anar
fent per parts, i per això dèiem que allà on hi hagi major
vulnerabilitat que es potenciï el tractament terciari.

Quant al tercer punt, vostè proposa fer anàlisis mensuals de
les aigües residuals de les indústries; també diu que s’elabori
una normativa; en aquest tema ja li he dit el que pensava, crec
que simplement més que elaborar una normativa el que hem de
fer és en el marc de la revisió del Pla hidrològic, tenir-ho en
compte. A veure, aquest és un tema que també és de
competència municipal, són les ordenances municipals que han
de dir en quins nivells s’han d’abocar les aigües en el
clavegueram. Això no vol dir -també estic d’acord amb vostè-
que nosaltres no puguem regular-ho; de fet avui en dia el
Govern ja controla, a través de l’autorització ambiental
integrada, els vessaments de les indústries més contaminants.
El que tampoc no em semblava bé és definir aquí, a través
d’una proposició no de llei, si això ha de ser mensualment i
com ho han de fer els ajuntaments. Per això nosaltres el que
dèiem és que, bé, això s’ha de fer, i dèiem “amb el detall i la
periodicitat que requereixi d’acord amb el risc ambiental”,
també modular-ho perquè evidentment hi ha indústries molt
més contaminants que altres, i potser en alguns casos serà
desmesurat en segons quin determinat tipus d’indústria fer-li fer
anàlisis amb una periodicitat que en canvi una altra indústria
molt més contaminant sí que seria totalment pertinent. Per això
hi ha un motiu de l’esmena.

I a l’últim punt, el punt d), sobre l’obligatorietat d’emprar
aigua depurada, estic totalment d’acord, estic totalment
d’acord, això s’hauria de fer així i quan jo vaig voler afegir
aquest terme “progressivament” era perquè realment per poder
universalitzar totalment l’ús d’aigua depurada per a aquests
usos la inversió seria immensa, perquè els ajuntaments haurien
de disposar d’una doble xarxa, ara en molts de casos es fa amb
camions, però clar, això permet fer-ho de forma molt puntual.

Evidentment, duplicar tota la xarxa de subministrament
d’aigua, una d’aigua apta per al consum humà i una d’aigua
depurada per fer tot això, bé, és un... és un repte a tan llarg
termini que em semblava que, per ser realistes i tocar de peus
a terra, havíem de mantenir el terme de l’obligatorietat, però
establir també la progressivitat perquè si no... bé, serà fer volar
coloms i tampoc no anirem enlloc.

I aquests són els motius de les nostres esmenes que esperam
que acceptin.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per Menorca per
defensar... MÉS per Menorca... no, perdó, intervenció del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears per defensar l’esmena RGE
núm. 15445/16. Té la paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats i
diputades, treballadors i treballadores de la cambra i resta de
públic present. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615445
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615445
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Ciutadans demana l’acompliment d’uns quants articles del
Pla hidrològic de les Illes Balears 2015, aprovat amb el rodillo
del Partit Popular la passada legislatura i sense consens
parlamentari. Considerem que el Partit Popular va fer un pla
hidrològic a corre-cuita, sense les garanties democràtiques de
participació ciutadana que ha estat fins i tot denunciat per
incompliment de la llei durant la seva tramitació, amb molts
d’interrogants i sense cap garantia que s’hagi fet bé i sense el
consens dels agents socials i ambientals.

Dins els acords pel canvi es troba la revisió del Pla
hidrològic de les Illes Balears de 2015 i des de Podem Illes
Balears demanem al Govern que sigui àgil i es posi a revisar el
Pla hidrològic del Partit Popular. Per tant, votarem en contra de
la proposta feta per Ciutadans. No volem un continuisme de les
polítiques del Partit Popular, cal fer un canvi en les polítiques
hídriques de les Illes Balears. 

Per argumentar aquest vot en contra farem unes idees del
que és continuar amb el Pla hidrològic que tenim vigent. El Pla
hidrològic que es va aprovar per Company és incomplet en
molts d’aspectes, però sobretot en allò que es refereix als riscs
d’inundació i mesures contra la sequera. A més, és un pla
desactualitzat, amb dades de l’any 2012 quan es va aprovar el
2015. La participació va ser inexistent i no hi va haver consens,
va aplicar el rodillo al qual es va acostumar el govern passat. 

El Pla hidrològic de Company, com altres lleis aprovades
durant el seu mandat, peca d’una elevada permissivitat com,
per exemple, els sondeigs amb criteris genèrics, sense tenir en
compte les especificitats de cada zona i permetent fins i tot
l’extracció d’aigua en masses sobreexplotades. També
afavoreix els sondeigs en franja costera per a noves
urbanitzacions. 

Altres aspectes que cal revisar és la dotació, que es va
augmentar a agricultura i ramaderia sense cap justificació.
També cal rectificar l’equiparació que es fa de jardins privats
i piscines en consum agrícola, que no té res a veure. 

Els requisits tècnics de les depuradores disminueixen, així
com el control de vessaments i la prevenció dels vessaments
accidentals. 

Quant a les zones humides es retrocedeix amb un catàleg
provisional, amb possibilitat de canviar segons quins interessos
urbanístics i també es renuncia a la recuperació de zones
humides degradades. 

Ja per terminar amb el reguitzell de despropòsits del vigent
pla hidrològic de Company, una cosa tan important i clau per
a l’eficiència de la gestió hídrica com són els plans de gestió de
la demanda d’aigua tant urbà com agrícola és voluntari.

En resum, l’objectiu genèric del Pla hidrològic de Company
consisteix a donar ales al desenvolupament urbanístic i
l’extracció indiscriminada d’aigua dels aqüífers afavorint els
interessos privats i permetent extraccions abusives
principalment al litoral.

Quant a les propostes que fa Ciutadans, estam d’acord amb
el que ha exposat el company de MÉS per Menorca, en principi

podríem estar d’acord amb les propostes incloses en aquesta
proposició no de llei, com la implantació de tractaments
terciaris, depuradores, la reutilització de les aigües depurades
o la millora de la xarxa de subministrament d’aigües. Encara
així, a més de la justificació de fons que he explicat
anteriorment, que als acords pel canvi es farà la revisió del Pla
hidrològic balear, tenim qualque consideració en concret i que
reafirma el nostre vot contrari als punts proposats. 

Quant al punt a) trobem que les competències són dels
ajuntaments, per tant, no trobem adient aquest punt.

Quant al punt b), contra l’obligació de posar tractament
terciari a les depuradores que aboquen als torrents, considerem
aquesta postura que és errònia en el seu fons ja que si l’esforç
econòmic d’implantar aquest tractament terciari no té sentit que
s’aboqui als torrents. Tendria més sentit si es reutilitzés aquesta
aigua per a altres usos i disminuir el consum d’aigua dels
aqüífers.

En aquest sentit, aprofit per exposar el nostre posicionament
a les esmenes que ha presentat MÉS per Menorca i, en aquest
punt, votaríem en principi en contra, però estam disposats a
votar a favor si s’amplia aquest concepte de reutilització de les
aigües, per evitar que es tiri aigua que podria ser utilitzada als
torrents; estam d’acord amb el fons d’aquest criteri de qualitat,
que es tengués en compte. 

Quant al punt c), que té a veure amb la inspecció dels
vessaments industrials, ja existeix normativa que la regula, i ens
referim al text refós de la Llei d’aigües, el Reial decret
legislatiu 1/2001, que és la norma bàsica que regula les tasques
de control i inspecció de vessaments, en concret l’article 24.b)
sobre inspecció i vigilància del compliment d’aquestes
utilitzacions. 

Per tant, no trobam adient aquesta proposta, però sí que
votaríem a favor si s’accepta l’esmena de MÉS per Menorca ja
que, a més que ho emmarca dins el marc de revisió del Pla
hidrològic de les Illes Balears, amb la qual estam d’acord i vam
pactar en els acords pel canvi, també té en compte el risc
ambiental que suposen aquests vessaments i millora i fa més
entenedora la proposta feta.

També ampliar en aquest sentit d’inspeccions en
vessaments industrials també és necessari dotar de suficient
personal per a la inspecció. Sí que volíem corregir parcialment
el que ja ha exposat el Sr. Castells de MÉS per Menorca, que
sí que hi ha competències del Govern balear en inspecció
ambiental quant a vessaments industrials... -bé, havia entès que
era a nivell municipal, que era competència municipal-, bé,
totes maneres, que sí que tenim competències com a govern
balear en aquest sentit, i estaria bé dotar de més personal i
proposem al Govern des dels pressuposts a veure si es podria
augmentar aquest personal. 

Quant al punt d) presentat per Ciutadans, també el text
proposat és un poc impositiu i no estam d’acord amb aquesta
manera d’exposar la proposta. Sí que estaríem d’acord amb la
proposta que fa MÉS per Menorca.
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A més, Podem hem presentat una esmena d’addició
genèrica, amb l’objectiu de ser constructius i de ser propositius,
de no votar tot que no sinó de proposar un text que vagi molt
emmarcat en la proposta que ha fet MÉS per Menorca,
d’emmarcar aquesta revisió dins de la revisió del Pla hidrològic
aquestes propostes i és una mena de resum de les tres propostes
en les quals es demana aquesta reutilització de les aigües, un
augment de la inspecció ambiental. En cas que sigui acceptada
la nostra esmena demanaríem el vot per separat dels punts. 

Ja per concloure, trobam que els problemes que pateixen les
Illes quant a la gestió i la planificació hídrica encara és una
assignatura pendent i que cap dels partits que han governat les
Illes no ha sabut o no ha pogut solucionar. És necessari un
pacte per a la gestió de l’aigua on tots els partits polítics,
juntament amb la societat i els agents econòmics i socials,
arribem a un acord que perduri en el temps per solucionar
aquest greu problema que tenim a les Illes de manca de
depuració d’aigües amb instalAlacions obsoletes, antigues i que
funcionen malament. A més, el canvi climàtic i les seves
conseqüències que ja patim, com la situació de sequera quasi
crònica que vivim i que anirà a pitjor amb el temps, ens dóna
una pista de les prioritats que hem d’assolir en els següents
anys. És per això que volem un pla hidrològic que serveixi a les
Illes, a totes elles, ben fet i sense connivència amb cap sector,
que sigui participatiu i tothom pugui dir la seva.

Demanam, senyors diputats i diputades, compromís, diàleg
i consens per aconseguir el que fa molt de temps es demana a
les nostres illes, aigua de qualitat per a tots i per a totes i un
medi ambient digne en el paradís que ens trobem. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció de fixació de posicions. Té la paraula la Sra.
Joana Aina Campomar del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo també avui aquí voldria
començar la meva intervenció amb una mica d’història sobre
aquest pla hidrològic de les Illes Balears aprovat el 2015 pel
Partit Popular, i que el que va fer a la pràctica va ser deixar
sense efecte el de 2011, i crec que cal destacar les diferències
de com es va fer aquesta aprovació perquè realment estic
convençuda que si s’hagués aplicat aquest pla que s’havia fet
el 2011 segurament avui aquí estaríem en una molt millor
situació hídrica de la que estam. 

Per començar crec que ja va començar que, quan es va dur
a aprovació del Consell Balear de l’Aigua respecte del pla
anterior, va ser molt significatiu que els representants dels
colAlegis d’Enginyers i de Mines, que actuen com a directors
facultatius de pous, i l’Associació de sondistes votassin a favor
d’aquest pla hidrològic del Partit Popular quan havien votat en
contra del pla hidrològic proposta el 2011. La no-participació
com a instrument de planificació, que ja em pareix que ja s’ha

dit abans pel meu company, i també que es varen cessar com a
membres i vocals d’aquest Consell Balear de l’Aigua els
tècnics (...) del Servei d’estudis i planificació perquè no
poguessin assistir a aquest Consell Balear de l’Aigua perquè
precisament no donassin aquesta opinió negativa sobre aquest
pla que s’anava a aprovar. Crec que és important parlar d’això
en aquest cambra. Per tant aquest pla hidrològic que tenim avui
vigent deixava absolutament en mans de directors facultatius i
sondistes els criteris de prospecció del domini públic hidràulic
i a l’execució dels sondejos.

Per tant es varen introduir canvis substancials, sense fer un
nou procediment d’avaluació ambiental estratègic ni fer tampoc
una participació pública, eliminant pràcticament totes les
alAlegacions que s’havien acceptat en el 2011 sense cap
justificació. Els aspectes més significatius i preocupants,
entenem nosaltres, varen ser eliminar la major part de les
mesures per millorar l’estat de les masses d’aigua, el control de
les captacions, els requisits de fonts puntuals de contaminació
per instalAlacions industrials, que això és un tema que aquí es
diu, que aquí avui està en marxa, per contaminació accidental,
etc., etc. També va eliminar normes tècniques obligatòries per
fer els sondejos, establint una distància fixa de 100 metres, que
és la que diu la Llei d’aigua, entre captacions, però
independentment d’on afectàs. Això va dur com a conseqüència
que s’ha pogut triplicar el nombre de pous existents en aquestes
Illes Balears, va ser com una carta blanca per fer tota classe de
pous a les Illes Balears sense cap control. Això és (...) on ens
ha conduït aquest pla hidrològic que tenim avui vigent, i que
segurament si s’hagués aplicat el de 2011 no ens hagués
conduït a aquesta situació.

Bé, es va rebaixar la protecció dels perímetres de captació,
es varen permetre noves captacions en zones costaneres malgrat
la salinització, permetre treure aigua en usos agrícoles en
masses ja classificades com a sobreexplotades, i també, el que
ja s’ha comentat aquí, desprotegint també zones humides
perquè es varen modificar els límits periurbans, sobretot de les
zones humides, al voltant de les zones urbanes, com per
exemple Ses Fontanelles, L’Ullal de Pollença, Maristany, em
pareix, de Ses Feixes d’Eivissa, etc.

Per tant, a part que inclou diversos incompliments de la
directiva marc de l’aigua, sobretot pel que fa als seus principis,
implica una desregulació del marc normatiu importantíssima
per interessos concrets vinculats a permetre l’ús intensiu de
l’aigua i l’explotació sense pràcticament límits ni controls, i per
tant eliminant les mesures imprescindibles. Per tant aquest estiu
la sequera que hem patit jo crec que el que ha fet més evident
és que les eines administratives de la sequera són inexistents
perquè realment en aquesta anterior legislatura les va treure del
Pla hidrològic el Partit Popular; hem de ser conscients d’això.
Es va desvestir també tota la Direcció General de Recursos
Hídrics, es va acomiadar molta gent d’ABAQUA, i per tant
creim que això va ser la gestió diguem totalment nefasta que va
fer el Partit Popular.

Aquest nou govern s’ha posat en marxa, ha posat en marxa
la revisió d’aquest pla hidrològic, nosaltres des de MÉS per
Mallorca hi donam tot aquest suport; ha posat en marxa també
mesures per combatre la sequera aquest estiu, i per tant creim
que nosaltres no donam suport així com està redactada
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aquesta..., en aquest moment, eh?, a la redacció actual, no en el
fons, com han dit altres companys, que s’han de prendre
mesures per millorar, perquè precisament la nostra aposta és
que dins aquesta revisió del Pla hidrològic es contemplin totes
aquestes mesures de la manera més ampla i més adequada, i
ajustada als recursos de què es disposa, possible. Per tant en
aquest cas jo crec que ja ho han dit els nostres altres companys
anteriors.  

Per exemple a l’apartat a), que parla de la colAlaboració amb
els ajuntaments per reconvertir la xarxa d’aigua potable,
nosaltres entenem que això és competència municipal; per tant
en aquest no hi podem donar suport de cap de les maneres així
com està redactat. És evident que els ajuntaments també han de
tenir ajuts, han de tenir ajuts en aquest moment des dels
consells insulars, també es poden arbitrar altres ajuts però la
responsabilitat és municipal. Pel que fa..., això no vol dir que
aquest pla hidrològic no pugui diguem tenir en compte mesures
per ajudar els ajuntaments, sobretot a disminuir les pèrdues...,
mesures que poden dur a terme per reduir les pèrdues a les
xarxes de clavegueram, etc., etc. Això sí que creim que en
aquest sentit sí que aquest punt és important.

Després pel que fa al requisit de tractament terciari
obligatori per a les depuradores, jo aquí supòs que ja és una
desviació personal meva professional, quan parlam de
tractament terciari jo crec que pràcticament totes les
depuradores avui en dia tenen tractament terciari; la qüestió és
si tenen un tractament terciari que permeti la reutilització de les
aigües; és que són dos conceptes diferent, vull dir que segons
la reutilització hi ha d’haver un tractament terciari o un altre.
Per tant jo crec que també hem de saber..., no ho dic amb mala,
eh?, ho vull dir perquè realment he fet deu anys en aquest tema,
en els anys noranta es va redactar en aquesta comunitat
autònoma un pla de reutilització d’aigües residuals, d’això ja
parlam de fa vint anys, que al final no es va arribar a dur a
terme, i per tant crec que sí, nosaltres consideram que és
important però creim que aquestes mesures també s’han de
posar dins el marge de la revisió d’aquest pla, i per tant sí que
si vostès accepten l’esmena que ha presentat MÉS hi donarem
suport, però amb la redacció actual no n’hi podem donar, donar
suport.

Pel que fa al punt c), que s’elabori una normativa que
mensualment es realitzin... Bé, jo crec que també seria... els
arguments que li puc donar, nosaltres creim que també, a part
que sí que és vera que quan es dóna una autorització ambiental
integrada es marquen uns requisits per a les indústries, etc.,
però sí que és vera que les xarxes de clavegueram són
competència municipal, que també donen la llicència, que
també han de respectar aquests nivells que ambientalment se’ls
requereix, i aquesta inspecció, bé, sí que és vera que s’ha de
regular i s’ha d’intentar fer el màxim possible, però creim que
en aquests moments així com està redactada nosaltres tampoc
no ens hi sentim còmodes, i per tant si vostè accepta l’esmena
hi donarem suport.

Pel que fa a obligar (...) d’aigua depurada per tractament
terciari en la neteja de carrers, vehicles i tal, bé, jo aquí tornaria
una mica al que li he dit. Els tractaments han d’estar adequats
a la reutilització que se li vol donar; per què?, perquè aquests
tractaments de tipus terciari costen molts de doblers; per tant el

que no té sentit és fer un tractament que costa un munt de
doblers sense saber quina reutilització li hem de donar. El
primer que hem de saber és quina reutilització possible podem
donar a aquestes aigües que surten de la depuradora, i si no on
les hem d’abocar, i per tant quins requisits tècnics han de tenir
perquè aquest abocament produeixi un mínim d’impacte
possible. Per tant cada lloc, cada depuradora ha de tenir les
seves especificacions. Jo aquesta..., posar una qüestió
d’aquestes tan genèrica, crec que cada depuradora ha de tenir
precisament dins el seu (...) i dins les seves possibilitats. Jo vull
recordar que per exemple EMAYA a la ciutat de Palma ja fa
estona que té un projecte de reutilització d’aigües per regar
jardins i zones verdes.

És un tema complicat, perquè la normativa europea cada
vegada posa uns límits més estrictes a l’hora de reutilitzar les
aigües depurades, molt estrictes; es fa molt més difícil per
gestionar i assegurar que s’acompleixen aquests límits, per tant
no podem parlar de forma tan genèrica d’obligar tothom a fer
una cosa que no sabem ni si tendrem els recursos econòmics,
que jo esper que aquest govern de PP i Ciudadanos a l’Estat
ajudi...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., bé, idò vostès els han donat suport, ens ajudin a tenir
aquí els recursos que ens mereixem com a ciutadans, que
millori el finançament d’aquesta (...), esper que això sigui,
perquè crec que això ajudaria a fer possibles moltes d’aquestes
propostes.

I posa en valor, precisament, que el Govern el que ha fet és
incrementar un 13% el pressupost de la Conselleria de Medi
Ambient; que l’impost de turisme sostenible ha prioritzat el
tema dels recursos hídrics i de les infraestructures hídriques i,
per tant, creiem que això és molt positiu.

Per tant, crec que ja li he concretat, nosaltres votaríem no
al punt a); sí als apartats b), c) i d) si accepten les esmenes de
MÉS per Menorca, els donaríem suport. També, si accepten les
esmenes que ha fet Podemos, els donaríem suport.

I no, encara que l’acceptin, no donaríem suport a l’esmena
del Partit Popular, perquè creiem que és competència municipal
i no li donaríem suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Fixació de posicions del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr.
Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Ara jo
deia, així com venia, no em vull enfadar, no em vull enfadar! Jo
entenc que tots fem tota la feina possible, però també hem
d’entendre que n’hi ha que pensam distint i jo crec que en això
coincidiré amb el conseller.
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A veure, entraré en matèria, l’apartat a), tal com està
plantejat el que plantegen és un pla de reconversió de la xarxa
subministradora d’aigua potable, on es determinen terminis,
prioritats dels municipis i una estimació pressupostària per a les
millores integrals de la xarxa de cada municipi, 67 municipis;
és a dir, hem de saber de què parlam, és a dir, hem de saber de
què parlam.

Es tracta, fonamental, d’un pla d’obres. Aquí qualcú ha dit
que hauria de ser plurianual, ja l’hem armada, ja l’hem armada;
perquè aquest pla d’obres no es converteixi, pensam nosaltres,
en un morrió de fons públics i precisament per acomplir el que
planteja la proposta, el que planteja aquesta proposta la qual
parla de terminis, de prioritats i estimació pressupostària.

Per a nosaltres és imprescindible, amb caràcter previ,
realitzar una auditoria del sistema, d’acord amb estàndards
internacionals que, com a mínim, pugui acomplir; hauríem de
saber abans de dir fem això: volum d’aigua extreta en origen;
volum d’aigua subministrada total i després per nuclis; volum
d’aigua subministrada i facturada per nuclis, perquè hi ha
ajuntaments, molts, que en els serveis esportius no hi tenen
comptador i ho imputen tot a pèrdua.

Hauríem de tenir un estudi de l’estat de la xarxa, dels
comptadors, antiguitat que tenen aquests, hauríem d’assegurar-
nos que es fan les campanyes de reposició, perquè cobram un
manteniment, cada ajuntament sobre el seu preu públic cobra
uns doblers pel manteniment, hauríem de saber quin estat té.

De qualque manera hauríem de caracteritzar la xarxa de
distribució, amb una taula i amb una base cartogràfica.
Hauríem de saber la longitud, material constituent i antiguitat
de la xarxa de distribució dels sectors. Connexions i escomeses
per quilòmetre de xarxa i per sectors i número de comptadors
d’aigua per quilòmetre de xarxa.

Aquests treballs, si els féssim, previs, són fonamentals per
poder prioritzar actuacions, tant amb els diferents municipis
com dins cada municipi. Si no es realitzen aquests treballs
previs, existeix el perill real, pel grau de coneixement existent
en els ajuntaments, que la priorització d’actuacions no es basi
en criteris tècnics suficientment contrastats i que l’eficàcia de
les inversions no assoleixi els objectius prevists.

N’hem vists d’altres ja d’aquests plans. Per tant, a aquest
punt a) li falta, per tenir el projecte li falta estudiar-lo per
poder-lo avaluar, perquè si no, la cridarem i direm: 2 milions
d’euros. 2 milions d’euros? Amb 2 milions d’euros no n’hi
haurà prou per al municipi de Porreres, no n’hi haurà prou.

Apartat b). Sense tenir res en contra del que planteja la
proposta, és molt més prioritari garantir el correcte
funcionament de forma permanent d’un bon tractament
secundari, i és en això que no em vull enfadar, és molt més
prioritari mantenir un bon tractament secundari que afegir
qualsevol tractament terciari, perquè si no tens el secundari que
funcioni bé, no funcionarà bé el terciari, no sé si saben que això
és així. Es a dir, dir que hem de fer terciaris si no tenim els
secundaris que funcionin bé és un disbarat. És clar, això dins el
meu cap, que és gros, no vol dir que sigui tan intel·ligent, no
m’hi cap, és un disbarat, és una dicotomia.

I a més, li diré: un bon secundari que funciona té els
nutrients adients per ser tirats al torrent o a la mar. Si no ho
saben, si fan comptes que han après això perquè, li faré un
terciari (...), no, no, no, un bon secundari eficient és un bon lloc
un torrent per tirar-lo, un bon secundari eficient és un bon lloc
la mar per tirar-lo. Lògicament, els emissaris submarins hauran
de ser modificats, que no en tenim cap de legalitzat, i s’hauran
d’estudiar les dinàmiques del litoral, per saber, quan vessem,
segons la dinàmica del litoral no reverteixi cap a la platja. És
clar, però quan un diu: anem a posar terciaris, bé. Per tant, no
hi podem votar, és un desconeixement, sota el nostre punt de
vista, d’aquesta qüestió.

Punt c), la normativa a què es refereix aquest apartat deu
referir-se, suposam, a l’obligatorietat per part de les empreses
que generen aigües residuals industrials de realitzar les
mencionades anàlisis mensuals especificant els paràmetres a
analitzar en funció del tipus d’indústria, cada indústria té un
tipus distint. Tot això, suposam, sense perjudici, evidentment,
de la capacitat i obligació d’inspecció aleatòria per part de
l’administració.

Derivar cap a l’administració aquest control mensual, com
que cada vegada és més gran la mancança de personal que té
l’administració, això implica convertir, per a nosaltres, aquesta
norma, aquesta proposta, en una qüestió absolutament
inoperant, inoperant.

Podem estar d’acord amb l’esmena que ha presentat MÉS,
però tendrem el mateix problema, és a dir, si no hi posam més
personal no funciona.

Torn a la proposta anterior, a la c), perquè clar, aquí es
parla, a la proposta, a la c), parlen de..., no, perdó, a la d),
parlen de la reutilització per part dels ajuntaments, de la
reutilització de l’aigua per netejar carrers i jardins i tot això.
Hem de ser molt rics per poder fer això, hem de ser molt rics
per poder fer això; el que hauríem de ser és honests amb la
naturalesa i per ser honests amb la naturalesa i acomplir la
normativa el que hauríem de fer és tenir secundaris que
funcionin per tot, i si tenim més doblers, passar dels secundaris
als terciaris.

Però arribar a aquest punt, en els ajuntaments, si aproven
això, diran els ajuntaments: jo ho vull fer, però doni’m els
doblers. Per a això han de ser molt rics per fer això.

Si ens ha de preocupar el tema mediambiental ens ha de
preocupar que el que depuram i vessem estigui en condicions
perquè ho rebi la naturalesa i aquí parlam de ser molt rics, molt
senyors, molt escrupolosos, la qual cosa creiem que és una
contradicció.

A l’any 2003-2007 es va fer un gran Pla hidrològic en
aquestes Illes Balears, lloat pels grups ecologistes, com
SEO/BirdLife i d’altres, no tant pel GOB, s’ha de veure, vàrem
haver d’anar a fora perquè realment ens reconeguessin una
feina fantàstica, i nosaltres, com a comentari general, per a
nosaltres seria suficient que la revisió del Pla hidrològic que es
va realitzar, que s’ha revisat actualment pel Govern, recollís
altres aspectes del contingut de la proposta que hi va haver, i
aquest ja no és la proposta 2003-2007, sinó que és la del 2007-
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2011, del pacte de progrés, que era un seguiment i ampliació de
les distintes directives marc que demanava Europa i que
demanava la Mesa Nacional de l’Aigua i que es va posar en
marxa, n’hi hauria prou que aquest pla hidrològic, aprovat
inicialment el 2011 pel Consell de Govern i informat
favorablement pel Consell Nacional de l’Aigua, n’hi hauria
prou que es tornàs voler aprovar com estava.

S’ha de pensar que aquell pla hidrològic, Sr. Company,
abans de la seva aprovació pel Consell de Ministres, va ser
sol·licitada per part de vostès la devolució, i aquell era un gran
pla. A més, era un seguiment d’un pla on el Partit Popular havia
posat les bases i, com li he dit, fins i tot SEO/BirdLife el lloava.
I el que havia fet el pacte 2007-2011, que va ser de les poques
coses que vaig seguir, implantava aquestes normatives
europeus.

Què diu El Pi? Que s’han perdut sis anys, amb una gran part
de treballs previs que estaven fets, algunes obres que eren
derivades d’aquests treballs previs i que haguessin estat molt
bones i que ja estarien fetes en aquests moments. Nosaltres
creiem que hauríem de funcionar més amb la racionalitat, que
és el cap, i no pendents de si l’home del temps ens dirà que
enguany plourà o no plourà, que fa que actuem en base a si hi
ha sequera o no hi ha sequera.

És a dir, aqueixa vegada no hi ha vaixell, però és com si hi
hagués un vaixell, per tant si haguéssim fet els deures així com
toca, que els teníem fets, perquè hi havia un bon Pla hidrològic,
quasi quasi tret per consens, 2003-2007, en aquesta cambra, i
una bona revisió d’implantació de directiva marc 2007-2011,
només que tornàssim a aquest pla, que sabríem cert que la
Comissió Nacional de l’Aigua ens l’aprovaria, totes aquestes
qüestions que ha presentat Ciutadans serien controlades i
periodificades, i a la vegada ho reconeixeria Madrid i podria
subscriure convenis per a realment poder fer tota aquesta
il·lusió que és ser molt rics un dia per poder emprar tota
l’aigua.

De moment nosaltres ens conformam amb que el que
vessem ahir, despús-ahir, demà i passat demà no contamini, que
ara contamina perquè no funcionen bé els secundaris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Silvia Limones, del Grup Parlamentari
Socialista.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señores diputados y
diputadas. Sra. Olga Ballester, en el año 2012 la media balear
en cuanto a pérdidas de agua en la red de distribución era de un
27%, debido principalmente al mal estado por la antigüedad de
las tuberías y a las fugas. Para ver el enorme esfuerzo de
mejorar en este tema, le pondré como ejemplo el municipio de
Sant Josep de Sa Talaia que está realizando un gran esfuerzo en
esta legislatura en la mejora de las redes de distribución de
agua, y que ha conseguido pasar de tener fugas de 2,2 millones
de metros cúbicos en 2012 a minimizar estas pérdidas en un

50%, invirtiendo y haciendo mejoras en la red de
abastecimiento y consiguiendo reducir de forma importante la
pérdida de agua, debido a las fugas en su red de distribución.

Y es que son los ayuntamientos los que precisamente tienen
la competencia exclusiva de dotar y gestionar el servicio
público de agua en sus municipios, gestionando los ingresos
que perciben por este concepto y garantizando un buen
servicio.

Es cierto que lo ideal sería tener recursos económicos y de
personal ilimitados para que el Govern pudiera colaborar en
ayudar a los ayuntamientos y en la mejora de estas redes, pero
estos recursos como el agua son escasos y la realidad no
permite que actualmente se pueda colaborar con los municipios
en realizar las acciones que se plantean en el primer punto de
su proposición.

Además, y dado que es competencia municipal y que los
gestores deben recuperar el coste de su gestión, no
consideramos oportuna esta petición.

Sin embargo, sí es necesario y se está trabajando en ello, tal
y como se plantea en los acuerdos por el cambio, una revisión
del Plan hidrológico, en el que se deben incorporar medidas
que indiquen a los ayuntamientos formas para mejorar en la
gestión de los recursos naturales para garantizar la
disponibilidad de éstos en el futuro, además de toda la
asistencia técnica que desde el Govern se pueda dar en temas
de asesoramiento en buena gestión a los municipios.

Pasando al punto b), comentar que el problema histórico
que estas islas sufren en cuanto a infraestructuras hidráulicas ha
derivado en que tengamos una serie de depuradoras
considerablemente antiguas, que se encuentren en un estado de
mantenimiento que no es el más adecuado y en las que se debe
hacer un sobre esfuerzo para conseguir una mejora de estas
instalaciones.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que
en la actualidad la prioridad del Govern debe ser invertir en el
mantenimiento de las depuradoras y en su mejora para
garantizar de forma adecuada un tratamiento secundario,
siguiendo en la línea en la que se viene trabajando en esta
legislatura. Se deben priorizar también las inversiones en
mejoras de los tratamientos secundarios y ampliaciones y, una
vez que se hayan garantizado adecuadamente estos tratamientos
secundarios, se comience la mejora de los terciarios, tal y como
apuntaba el compañero de El Pi, también.

Sí vemos adecuada la posibilidad de estudiar durante la
revisión del Pla hidrológico la incorporación de algún objetivo
en relación con la ampliación del tratamiento terciario en las
depuradoras, que vierten en lugares sensibles a la
contaminación orgánica, siempre que antes se atiendan las otras
prioridades de buen mantenimiento de las infraestructuras o
garantizar el tratamiento secundario.

En lo que se plantea en el punto b) volvemos a encontrarnos
con la realidad y, aunque sería la situación y la actuación ideal,
económicamente no es viable. Por eso, entendemos que es
necesario establecer prioridades de actuación, que son las que
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le he comentado con anterioridad, y no podemos dar apoyo a
lo que se plantea en la proposición tal y como se plantea, pero
sí daríamos apoyo si acepta la enmienda presentada por MÉS
Menorca.

Pasando al punto c), los municipios de nuestras islas que
tienen convenio con ABAQUA para la gestión de las
depuradoras están obligados a tener una ordenanza municipal
de gestión de alcantarillado, que es competencia de ámbito
municipal; de acuerdo con esta ordenanza, el vertido de aguas
residuales industriales debe contar con autorización del
ayuntamiento, que es quien debe fijar las condiciones de
vertido y control.

En nuestras islas se realizan actividades industriales
potencialmente contaminantes, éstas están controladas por el
Govern, mediante la Autorización Ambiental Integrada, que es
la mayor parte de los casos previstos en el tratamiento de las
aguas residuales industriales, previo a su incorporación al
alcantarillado con las concentraciones previstas en la ordenanza
de aplicación. Otras actividades de gestión de residuos
peligrosos están controladas por la Dirección General de
Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista no vemos
necesaria la elaboración de la normativa que se plantea en el
punto c), pero sí estaríamos de acuerdo en que en la revisión
del Plan Hidrológico de las Islas Baleares se recogiera la
obligatoriedad de análisis periódicos de las aguas residuales
industriales, y estaríamos de acuerdo con lo que se plantea en
la enmienda presentada por el Grupo MÉS Menorca.

En el último punto, el punto d), esta medida que, en
principio, podría ser interesante, sin embargo vemos que no es
viable, por tres motivos principales: el primero es que hay
depuradoras de nuestras islas que no llevan a cabo el
tratamiento terciario; el segundo sería como plantearnos el
transporte de las masas de agua desde las depuradoras a los
lugares donde debieran ser utilizadas, y, por último, nos parece
que no se puede obligar a administraciones como los
ayuntamientos a asumir lo que se plantea en esta medida,
puesto que no lo podrían llevar a cabo ni asumir a corto plazo.
Si mañana les planteáramos a estas administraciones locales
esta obligatoriedad ¿qué harían ellas? Pues, evidentemente, lo
único que podrían hacer es incumplir esta obligatoriedad,
porque, entre otros motivos, estos usos especificados tendrían
un coste muy elevado e inasumible para las administraciones
locales. Pero si es algo que se podría tener en cuenta para
incorporar en la futura revisión del Plan Hidrológico.

En definitiva, pensamos que es necesaria una revisión del
Plan Hidrológico, donde podrían marcarse objetivos a largo
plazo, pero a corto plazo nos parecen inviables e inasumibles,
principalmente por el coste económico que supondrían a las
administraciones.

Por todos los motivos que he explicado, el Grupo
Parlamentario Socialista no dará apoyo a su proposición tal y
como está planteada, (...) estamos de acuerdo con la enmienda
presentada por el Partido Popular para el punto d).

Sí daríamos apoyo, si se vota por separado, y acepta las
enmiendas, a las presentadas por MÉS Menorca para los puntos
b), c) y d), y a la presentada por el Grupo Podemos de Galicia.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester, del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Y gracias a todos los grupos políticos
por todo el debate que hemos tenido y el interés que suscita
este tema medioambiental tan grave. Aceptaremos las
enmiendas de MÉS.

Acerca del punt 1, el punt a), es cierto, es correcto que el
arreglo de las fugas de agua lo tienen que realizar los
municipios, pero también es cierto que consells y Govern
tienen la posibilidad de ayudar no solamente con medios
técnicos, sino también con medios económicos, por convenios
de colaboración. Yo creo que es lo que están pidiendo los
municipios y el conseller ya les prometió ayuda. Yo creo que
una de las mejores ayudas, no solamente es la asistencia
técnica, sino también presupuestaria, porque conlleva una gran
inversión quitar las fugas.

También comentaban que es importante que se adecue a la
tarifa de agua, está claro. Pero también es verdad que llevamos
tanto tiempo con una dejadez de inversión en las fugas de agua,
que ahora, si se pretende llevar a cabo con unos plazos donde
se vea un final, es muy grande la inversión debido a esa dejadez
de la administración durante muchos años. Por lo tanto, creo
que sí que tiene que ser un problema de las tres instituciones,
no sólo a nivel técnico, sino también a nivel económico y
presupuestario, porque además tenemos los recursos, como es
el Fondo de cooperación local y el canon de saneamiento.

En cuanto al punto B, aceptamos de MÉS por Menorca, que
elimina lo de específicamente “vertidos a torrentes” y lo cambia
por “lugares de mayor vulnerabilidad o riesgo de afección”.
Nos parece bien, nosotros habíamos puesto torrentes porque
realmente el tratamiento terciario es el único que fija que
efectivamente, la concentración de nitratos y fosfatos va a ser
un nivel inferior para que si continuamente se vierten esas
aguas a torrentes, esa acumulación de nitratos y fosfatos no
afectará a los acuíferos. Por eso nosotros, como es una
proposición no de ley que va enfocada al cuidado de los
acuíferos y a evitar su sobreexplotación, pues habíamos puesto
que era muy importante que se especificara en torrentes. Pero
nos va bien para poner “en lugares de más vulnerabilidad y
riesgos de afección ambiental”, porque se entiende que los
técnicos que van a hacer las depuradoras, esos riesgos
medioambientales no solamente van a ver que es un torrente,
sino qué hay debajo del torrente, que son los acuíferos, o sea
que nos parece perfecta.
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También comentar que nosotros pedimos una modificación
del Plan hidrológico con estas cosas, porque sabíamos que se
iba a modificar. Es decir, pedimos la modificación porque
sabíamos que se iba a modificar y aprovechábamos.

Bueno en el apartado b) también me parece correcto añadir
que esta..., o sea priorizando la reutilización del recurso
resultante de este tratamiento, que ha comentado que se podría
añadir a este punto b). Nos parece también muy bien, es una
manera de completar lo que estamos pidiendo.

En cuanto al punto c), también aceptaremos la enmienda, se
elimina que estos controles se hagan a través de arquetas
ubicadas en la zona industrial. Bien, puede ser como una
explicación de lo que se tiene que hacer, pues nos parece
correcto eliminarlo. Quedaría entonces la enmienda, que “en el
marco de la revisión del Plan hidrológico de las Islas Baleares
se recoja la obligatoriedad de análisis periódicos de las aguas
residuales industriales con detalle y periodicidad.” También me
parece correcto que decidan los técnicos que periodicidad
deben hacer.

Y en cuanto al apartado d), hay dos enmiendas, una del
Partido Popular y otra de MÉS por Menorca, nos quedaremos
con la de MÉS por Menorca, porque mantiene..., si bien es
cierto que incluye la progresividad, me parece lógico y normal,
no elimina la palabra “obligación”. Yo creo que la palabra
“obligación”, en cuanto a las medidas que se tienen que tomar
de la gestión del agua, creo que ya deberíamos a empezar a...,
aunque suena muy fuerte, obligar, pero es que si no estamos
donde estamos y es que todo está contaminado y aquí todo el
mundo se queja, pero no se hace nada; entonces ha de ser una
obligación progresiva, es cierto porque conlleva muchísima
inversión, pero bueno, al menos vamos dando pasos.

La del Partido Popular no la aceptamos, si bien creemos
que es muy importante otro concepto que introduce que es lo
de las aguas pluviales, que deberían separarse y tener un
tratamiento que es mucho más barato y económico para
después utilizarla como agua para realizar los usos. Pero bueno,
eso ya, como no estaba aquí dentro, ya sería cuestión de otra
proposición no de ley, y un poco porque quita la palabra
“obligatoriedad” y a nosotros nos gusta que la administración
sepa que son responsabilidades suyas que tiene que cumplir.
También nos gusta que diga que es que los ayuntamientos
necesitan ayuda. Efectivamente, desde Ciudadanos creemos
que este problema tan grave del agua es una cuestión de las tres
instituciones, Govern, consells y ayuntamientos, yo creo que
nadie se puede quitar las competencias de esto, porque además
la ley prevé que puedan ayudarse, y con ayudas de cooperación
se puede hacer.

Y en cuanto a la propuesta de Podemos, aunque estamos de
acuerdo, no la aceptaremos porque aceptamos añadir al punto
b) lo que se nos ha comentado, porque es como un resumen de
todo lo que hemos estado aquí explicando y yo creo que queda
más concreto hacerlo por puntos.

Y bueno, nada más. Muchas gracias a todos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ballester, el punt b) és amb l’esmena incorporada? Hi
ha qualque modificació més?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha qualque modificació més?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

No, ja està...

LA SRA. PRESIDENTA:

Només amb l’esmena incorporada.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, (...) A part d’això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Però això és a l’esmena?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

No, no.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, idò, la pot llegir exactament com queda i passar-ho als
serveis jurídics?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí. El punt b) queda: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears que, en el marc de la revisió del
Pla hidrològic de les Illes Balears, s’estableixi el tractament
terciari obligatori per a les depuradores que vessin les aigües
depurades a llocs amb més vulnerabilitat i risc d’afecció
ambiental”, i després hi afegim, “i prioritzant la reutilització del
recurs resultant d’aquest tractament.”

¿De acuerdo?

LA SRA PRESIDENTA:

Sí, té la paraula Sr. Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tenc els dubte de si la nostra s’ha
acceptat o no.
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

No, la enmienda de Podemos no, porque es como un
resumen de los puntos que tenemos aquí.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedim a la votació del punt a). Votam.

Vots a favor 22; vots en contra 32; abstencions 3.

Votació del punt b), amb l’esmena transaccionada. Votam.

Vots a favor, 54; abstencions, 3.

Votació de l’esmena RGE núm. 15443/16. Votam.

Vots a favor, 57.

Votació de l’esmena RGE núm. 15444/16. Votam.

Vots a favor, 57.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 7239/16,
presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i
MÉS per Mallorca, relativa a l’IRPH: un índex opac i
abusiu.

Finalment, debatem la Proposició no de llei RGE núm.
7239/16, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca
i MÉS per Mallorca, relativa a l’IRPH: un índex opac i abusiu. 

La presidenta informa que el Grup Parlamentari MÉS per
Menorca ha presentat l’escrit RGE núm. 15410/16, mitjançant
el qual proposa la modificació dels termes de la proposició no
de llei, i que, en compliment de l’apartat segon de la resolució
de Presidència sobre la interpretació de l’article 164.2 del
Reglament de la Cambra, s’entén com a proposta de
modificació dels termes de la iniciativa i, en conseqüència, és
necessari que cap grup no s’oposi a la incorporació de la
modificació.

Intervencions dels grups parlamentaris que han presentat la
proposició no de llei, té la paraula la Sra. Patrícia Font del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca per defensar la iniciativa
i la modificació presentada mitjançant l’escrit RGE núm.
15410/16.

LA SR. FONT I MARBÁN:

Bon dia a tothom, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, es fa difícil
separar la crisi econòmica i els seus efectes sobre la ciutadania
del cúmul d’abusos bancaris que molta gent ha hagut de patir,
és per açò que avui duim a aquesta cambra la PNL IRPH: un
índex abusiu i opac, qüestió ja debatuda prèviament a altres
parlaments autonòmics i amb la qual cercam un posicionament
de rebuig clar sobre aquest índex de referència de préstec
hipotecari.

Unes xifres: el nombre d’hipoteques afectades per aquest
índex se situa al voltant del 20% del conjunt d’hipoteques
comercialitzades els últims quinze anys, la qual cosa suposa
més d’1.200.000 hipoteques. És a dir, per a la banca hauria
suposat uns ingressos extraordinaris enfront de les indexades
amb l'Euribor de gairebé 22.000 milions d’euros. 

Però què és l’IRPH? És la mitjana simple dels tipus
d’interès mitjans ponderats pels principals de les operacions de
préstec amb garantia hipotecària de termini igual o superior a
tres anys per a l’adquisició d’habitatge lliure, que hagin estat
iniciades i renovades en el mes al qual es refereix l’índex pel
conjunt de caixes d’estalvi, bancs i entitats. 

D’aquesta manera entre els dies 1 i 15 de cada mes les
entitats de crèdit que operen a Espanya remeten al Banc
d’Espanya, en el cas de l’índex IRPH entitats, els tipus mitjans
ponderats pels principals de les operacions de préstec amb
garantia hipotecària de termini igual o superior a tres anys per
a l’adquisició d’habitatge lliure a fi que la segona quinzena
d’aquest mes el Banc d’Espanya elabori una mitjana simple
amb aquestes dades i la publiqui en caràcter oficial, de la tenor
de la seva redacció i del seu mètode de càlcul es desprenen
quatre dels retrets que entenem cal realitzar.

Primer, que ens trobam davant un índex que per determinar-
se a través d’una mitjana simple de les dades remeses per totes
i cadascuna de les entitats de crèdit que operen a Espanya no
resulta ser representatiu de la mitjana que paguen els prestataris
hipotecaris espanyols.

Dos, un índex que, en conseqüència, resulta influenciable
per totes i cadascuna de les entitats de crèdit contribuïdores de
dades.

Tres, un índex que s’anuncia com a estable quan la seva
estabilitat en un mercat subjecte a interessos oscilAlants no pot
ser sinó la conseqüència de la influència que sobre ell
exerceixen les entitats de crèdit.

I finalment, quatre, un índex opac ja que es desconeix quin
tipus d’informació utilitzen les entitats de crèdit en l’elaboració
de la dada que remeten al Banc d’Espanya, en tant que tampoc
no resulta possible conèixer, perquè no es publiquen, les dades
que finalment remeten al Banc d’Espanya.

Perquè quedi més clar, acudint a dades reals, en compliment
de la Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d’Espanya,
sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la
concessió de préstecs, BOE del 6 de juliol, el Banc Santander
va declarar haver aplicat l’any 2013 un tipus d’interès mitjà
d’1,880% sobre un import total de 54.295 milions d’euros de
préstecs hipotecaris concedits per a l’adquisició d’habitatge,
mentre que el Banc Pichincha d’Espanya va declarar haver
aplicat un tipus d’interès mitjà del 6,160% sobre els 51 milions
d’euros que va concedir en concepte de préstecs hipotecaris per
a l’adquisició d’habitatge.

Essent la quota de mercat del Banc de Santander més de mil
vegades superior a la del Banc Pichincha, resulta que ambdues
entitat van tenir el mateix pes específic en la determinació del
tipus d’interès IRPH entitats, de tal manera que, en tant que el
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Banc de Santander va treballar amb uns tipus d’interès
competitius, el Banc Pichincha va contribuir, amb aquest tipus
d’interès per sobre del 6% que va aplicar a la seva quota de
mercat marginal, a elevar el tipus d’interès IRPH de centenars
de milers de préstecs hipotecaris que tenien referit el seu  tipus
d’interès a l’IRPH entitats.

El contrast resulta brutal, si realitzéssim la mitjana simple
amb les dades aportades per ambdues entitats resultaria un tipus
d’interès IRPH entitats de 4,020%; no obstant això, si
realitzéssim una mitjana ponderada el resultat seria un tipus
d’interès de l’1,884%.

És a dir, és una clàusula abusiva ja que no reuneix els
requisits mínims per ser una referència hipotecària, no és una
referència vàlida estadísticament parlant. 

Tenint en compte l’opacitat, que és influenciable, que no es
representatiu del mercat hipotecari, hem presentat aquesta PNL
amb la qual instam el Govern de les Illes Balears i el Govern de
l’Estat a una sèrie d’accions dividides en tres grans blocs: pel
que fa al Govern de les Illes Balears, l’instam a mitjançar amb
les entitats financeres que operen a les nostres illes a substituir
aquest índex per un altre, Euribor més 1, i que es retornin les
quantitats cobrades indegudament, he d’afegir que de fet ja hi
ha prou sentències que fan retornar aquests doblers. I ho
demanam perquè aquesta situació resulta abusiva i, per tant,
s’ha de declarar la nulAlitat, amb els termes de l’article 3.1 de
la Directiva 93/13 de la comunitat europea, ja que suposa que
el professional, amb el seu comportament, pot influir per al seu
propi benefici en un dels elements fonamentals del contracte,
que és l’interès remuneratori. 

També instam la Direcció General de Consum a assessorar
sobre aquestes situacions a totes les persones afectades.

També instam la FELIB perquè redacti un document de
compromís ètic que condicioni la possibilitat o no que
l’administració local tingui relacions comercials amb les
entitats financeres que no el subscriguin, al qual s’incorporin
des de compromisos relatius a l’acceptació dels mecanismes de
mediació, d’acord amb la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de
protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes
Balears, fins a la supressió de les clàusules abusives, entre elles
la de l’IRPH, una moratòria de desnonaments o altres
compromisos que es considerin convenients.

Per altra banda instam el Govern de l’Estat a redactar un
projecte de llei per modificar la Llei 14/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització, per tal que hi hagi, perquè es produeix la
desaparició completa de dit índex i els titulars de préstecs amb
índex variables que desapareguin, se’n beneficiïn dels tipus
d’interès referencials, transparents, objectius i de mercat.

També l’instam a supervisar conjuntament amb el Banc
d’Espanya les revisions dels contractes que estan signant
algunes entitats financeres, amb l’objectiu d’evitar que es
continuïn aplicant tipus desproporcionats i injustos, com a
conseqüència de l’entrada en vigor de l’Ordre EHA 2899/2011,
de la disposició addicional quinzena de la Llei 14/2013 i de
totes les pràctiques abusives de les entitats financeres

espanyoles, denunciades reiteradament per la Comissió
Europea. I és que cal recordar que la comissió de peticions i la
Comissió Europea varen arribar a la conclusió i van advertir
Espanya que l’IRPH és contrari a la Directiva 93/13.

En el darrer bloc demanam a aquesta cambra que manifesti
la seva preocupació davant la demora injustificada en
l’eliminació d’aquest índex abusiu i opac, ja que com s’ha
explicat anteriorment, els índex han de ser representatius dels
valors de mercat i subjectes a l’oferta i a la demanda.

Avui senyores i senyors diputats els demanam valentia per
posar fre als abusos, a la persistent vulneració del dret humà,
constitucional i estatutari que sofreixen milions de persones al
nostre país. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Abril del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, bones tardes ja pràcticament, a totes i a tots. La
banca sempre guanya, la banca sempre guanya no és una
afirmació o una descripció d’un fet objectiu o científic, sinó
una construcció política. Dit d’una altra manera, si la banca
guanya, quasi sempre és perquè els poders públics i les lleis es
fan a mida dels seus interessos. I amb l’IRPH estam davant
d’un més dels abusos que la banca i les entitats financeres han
comès i que hem acabat pagant la majoria de la ciutadania, ja
sigui mitjançant el rescat bancari amb doblers públics, ja siguin
amb altres sobre les seves esquenes, des de la perpetuació de
determinats abusos, com representa l’IRPH.

Fa uns anys es varen vendre a Espanya aquestes hipoteques
amb IRPH, amb clàusules d’IRPH, com un producte adreçat a
consumidors i famílies de classe mitjana, que paradoxalment
justament el que cercaven eren un tipus d’interès més estable
que el variable, però més rígid que el tipus d’interès fix que
normalment eren més elevats. I per tant, la gent que fins i tot
optava per una hipoteca d’aquestes característiques, diguem
que almanco es mirava els papers, perquè ja no val aquell
argument que tantes vegades ha fet servir el Partit Popular, de
què segurament no hi hauria hagut tanta bombolla immobiliària
ni tantes hipoteques que no s’haurien d’haver fet, si la gent es
mirés el que firma. Ho dic perquè això també li podrien aplicar
a la Sra. Cabrer, que l’altre dia deia que no mirava plecs de
contractació de 200 i busques milions d’euros que firmava,
perquè per això ja hi havia altres mecanismes de fiscalització.
Tanta sort que a Espanya hi hagués hagut mecanismes de
fiscalització que preservessin els interessos de tanta gent que
han hagut de treure de casa seva.

Això de ser un índex més estable, un tipus d’interès més
estable que l’euribor variable o que el fix, poques vegades ha
estat així. I de fet l’IRPH s’ha demostrat en tots aquests anys un
producte-engany, perquè ens entenguem, tal i com recull
l’informe o recent informe del Síndic de Greuges de Catalunya,
de 3 d’octubre de 2015 i se’l poden descarregar d’internet, és
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accessible a tothom. La major part del període, -diu aquest
informe del Síndic de Greuges de Catalunya-, ha estat un índex
molt més voluble que els altres tipus d’interès. L’IRPH
representa i això és el que motiva realment aquesta proposició
no de llei, un problema real avui per a centenars de milers de
famílies a l’Estat espanyol i milers d’elles a les nostres illes. De
fet, després de Catalunya i el País Valencià, som la comunitat
amb més persones afectades per aquestes clàusules abusives.

La gent que han de pagar centenars o milers d’euros cada
any més del que els tocaria, justament a un moment en què
l’euribor, com tots vostès saben, està a tipus d’interès negatiu.
A veure, a ningú se li ocorre encara que l’euribor sigui negatiu,
els bancs no ens pagaran a la gent que ja té hipoteques
interessos per deixar-nos doblers? Està clar que a ningú se li
ocorre que la banca farà això. Idò el mateix sentit se suposa que
haurien de demanar, o haurien de regir en la relació entre les
bancs i els clients pel que fa a les hipoteques i a l’IRPH. Que
l’IRPH és abusiu no ho diuen només els usuaris, la plataforma
d’afectats per les hipoteques, o aquesta proposició no de llei,
ho diu i ho ha dit en reiterades ocasions BrusselAles, que el
2009 va haver d’estirar ja les orelles a Espanya, en considerar
l’IRPH un tipus d’interès influenciable, literalment,
manipulable per una de les parts, perquè tot es basa en la
comunicació que les entitats bancàries fan al Banc d’Espanya
de com s’ha determinat aquest índex, per tant clarament
manipulable.

De fet, el 2013 Brussel·les ja va obligar i va dictaminar la
supressió de dues de les tres modalitats d’IRPH que hi ha,
l’IRPH bancs i l’IRPH caixes, només en queda un de viu, que
és l’IRPH entitat, un índex que continua afectant pràcticament
la meitat de les persones que tenien hipoteques amb aquesta
modalitat; una modalitat d’hipoteca que per a nosaltres, i de
clàusula, que per a nosaltres representa clarament una clàusula
sòl, un tipus de clàusules avui en dia, com tots vostès saben, en
teoria prohibides, també pels tribunals europeus.

Aquesta proposició no de llei senzillament planteja una
qüestió de justícia i de sentit comú, amb propostes concretes i
raonables que molt bé ha detallat la meva companya de MÉS
per Menorca.

Com concret i raonable és allò que han plantejat fa pocs
mesos les persones afectades, mitjançant una demanda
col·lectiva, no demanen que se’ls llevi, com sí demanaven en
principi directament, la referència, sinó que s’apliqui un
euribor, més 1%, que jo crec que és una cosa prou raonable,
sobretot en aquests moments, insistesc, en què els tipus
d’interès basats en l’euribor són negatius. O no és raonable,
sobretot si tenim en compte els milions d’euros i centenars de
milions d’euros que han guanyat les entitats bancàries, amb
impunitat, amb l’aplicació d’aquesta clàusula durant tots
aquests anys? Senzillament allò que demanen els col·lectius,
aquest euribor més un 1%.

Els ho deia al principi, que la banca sempre guany, no és
una asseveració científica, sinó política, i a les nostres està
canviar-la, ningú no diu que la banca hi hagi de perdre, però
tampoc que ho continuï pagant la majoria de la ciutadania.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions dels grups parlamentaris que han presentat
esmenes. El Grup Parlamentari Popular per defensar les
esmenes RGE núm. 15418/16, 15419/16, 15420/16, 15421/16,
15422/16, 15423/16, 15424/16, 15425/16, 15426/16 i
15427/16, té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente, del Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Presidenta, buenas tardes. Bien, estamos ante
una proposición no de ley en materia de cálculo de intereses,
como se ha explicado por los proponentes, y es una materia de
derecho bancario, de derecho de contratos de créditos y, por
tanto, una materia compleja y polémica y que es fácil caer en
la demagogia de estos temas.

Es cierto que las entidades financieras en general los
últimos diez años han venido comercializando productos muy
controvertidos, así lo vemos en el número de litigios que ha
habido y productos que han sido discutidos en los tribunales,
tenemos las permutas financieras, las deudas subordinadas, las
participaciones preferentes, los créditos multidivisas y las
cláusulas suelo. Por cierto, Sr. David Abril, no prohibidas por
la Unión Europea, no sé de donde se ha sacado esto, leáse usted
la sentencia del Tribunal Supremo, de mayo de 2013, y verá
que precisamente lo que dice es que la cláusula suelo es
perfectamente legal, el problema está en su comercialización.
Es un tema simplemente, vamos yo creo que de rigor en una
cámara decir las cosas correctas, no decir que está prohibida la
cláusula suelo por la Unión Europea, que me parece una
animalada importante.

Bueno, los bancos, efectivamente, no hicieron bien las
cosas antes de la crisis, muchísimas cosas, y en eso podemos
estar de acuerdo, es cierto que en el 2010 yo recuerdo que
había un presidente del Gobierno que decía que teníamos el
sistema financiero más sólido del mundo, ese era el presidente
que en dos tardes iba a aprender de economía. Al cabo de poco
tiempo pues hubo que intervenir el sistema financiero español.
Hubo que intervenirlo básicamente en materia de cajas de
ahorros, donde los políticos tenían gran influencia y donde
habían influido en sus órganos de decisión. Por cierto, políticos
de la entidad o de la formación que propone esta medida
estaban en órganos de asesoramiento de decisión de las
entidades, de las cajas de ahorro y no dijeron nada sobre la
aplicación de este índice. Es más, había políticos de todos los
partidos, incluido del nuestro, y no dijeron nada. 

Pero es que concretamente, si vemos los datos cuando se
produce el incremento de la aplicación de este índice de
referencia de los préstamos hipotecarios se produce en el 2008
básicamente, a partir de 2008 es cuando se produce la
aplicación de este índice en los créditos hipotecarios,
gobernaba el Partido Socialista entonces. En ese momento el
índice de aplicación que discutimos, el IRPH, estaba por
debajo del euribor y el euribor estaba más alto. Entonces la
gente, supongo que bien o mal informada, se tiró o aceptó en
las hipotecas firmadas ante notario la aplicación de este índice.
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Yo creo que es fácil echar la culpa siempre a un sistema
financiero, y no soy un gran defensor del comportamiento de
las entidades financieras en la comercialización de productos
de ese tipo, és más en alguno de ellos profesionalmente los he
discutido en los tribunales y han tenido sentencias las entidades
financieras en contra. Pero el sistema financiero, tenemos que
ser serios, es importante, es fundamental para el
funcionamiento de la economía. Para generar empleo tiene que
haber crédito, el crédito tiene que estar en condiciones
asumibles por los ciudadanos, de todos los ciudadanos, y ese
crédito tiene que estar a disposición de las empresas y a
disposición de las familias. 

El que presta dinero quiere una cosa muy sencilla,
normalmente que se le devuelva ese dinero y al precio pactado.
Por tanto, creo que es importante no hacer demagogia en esta
cuestión. Y quiere que se le devuelva el dinero por una cuestión
muy básica, porque ese dinero es de los depositarios, es decir,
es de la mayoría de los ciudadanos, de la gente de la calle que
tiene su dinero en el banco, de ustedes y de todos los
ciudadanos. Por tanto, quiere que se le devuelva ese dinero que
ha prestado. 

Nos hablan que en este caso hay casi 1.300.000 créditos con
este índice de referencia y que ha habido 30 sentencias que
reconocen la nulidad de este apartado. No nos dicen, por
ejemplo, que ha habido más de 42 sentencias que no lo
reconocen, es decir, que reconocen la viabilidad de este índice,
por ejemplo, la sentencia de Guipúzcoa del 23 de enero del
2015, la  sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa
del 22 de mayo del 2015, la sentencia de la Audiencia
Provincial de Guipúzcoa de 17 de abril del 2015, la sentencia
de la Audiencia Provincial de Valencia de 17 de junio del
2016, muy reciente, la sentencia de la Audiencia Provincial de
Gerona del 15 de enero del 2015, la sentencia de la Audiencia
Provincial de Pontevedra del 3 de junio del 2014 o la sentencia
de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de marzo del 2014
reconocen la plena validez, la legalidad de la aplicación de este
índice.

Por tanto, yo creo que al asegurar en subirse aquí y decir
que este índice pues ha sido declarado nulo y que es nulo
siempre, en todos los casos, no creo que sea... una
irresponsabilidad, es que creo que es temerario subir aquí y
afirmarlo y quedarse tan panchos y decir que es así. De hecho,
este índice el 2016 ha bajado respecto al 2015, ha pasado del
2,12 al 1,98 en aplicación a los créditos, es decir, este es el
índice en este momento. Por supuesto muy alejado de cuando
se pagaban tipos de interés al 14 o al 15%. 

No hay jurisprudencia, que yo sepa, consolidada del
Tribunal Supremo sobre la nulidad. Lo que vienen a decir las
sentencias es que la nulidad o no nulidad del IRPH no es
automática, no es automática y por tanto no podemos subir aquí
y decir que son nulas de pleno derecho todas las hipotecas, las
1.300.000 hipotecas que se han firmado con este índice. Es
más, por ejemplo, hay una sentencia... es que estaríamos
diciendo, por ejemplo, que quien con pleno conocimiento firmó
una hipoteca con este índice, porque además es analista
financiero y especialista en hipotecas, pues, para comprarse un
chalet pues este índice no le es de aplicación. Yo creo que no
es así. Lo que dice la jurisprudencia, que es muy rigurosa en

esta materia es que si se ha aplicado incorrectamente la
comercialización del producto financiero, la hipoteca, es decir,
si al interesado no se le ha explicado correctamente, entonces
son nulas de pleno derecho. Por tanto, creo que es importante
actuar con cierto rigor en esta materia. 

Creo que el Parlamento está para hacer leyes, para dictar
resoluciones políticas, pero no para hacer de Poder Judicial y
encima con poco rigor y con pocos datos. Ustedes copian esta
propuesta de una propuesta que ha hecho Podemos, que se ha
aprobado por ejemplo en Cantabria, en La Rioja y realizan una
serie de propuestas. Yo creo que las propuestas que realizan en
la PNL son poco eficaces para los consumidores, y eso es lo
que nos preocupa al Partido Popular. Son poco prácticas, al
final son meras declaraciones, meras declaraciones carentes de
rigor, carentes de base jurídica y que además yo creo que
extralimitan la función del Parlamento o se trata simplemente
de pedir o reclamar al Gobierno central, pero que los
ciudadanos afectados, que los hay y bastantes, a los que no se
les hizo correctamente la venta del crédito hipotecario, que no
se les informó correctamente en la fase precontractual de la
venta del crédito hipotecario y que, por tanto, es verdad que
existen indicios de nulidad de esos contractos, no les ayuda
prácticamente en nada.

Por eso presentamos una serie de enmiendas a esta PNL
precisamente para mejorarla. Ustedes, por ejemplo, yo creo que
además en alguna parte de la... en algunas de las cuestiones que
plantean es incluso incoherente. Por un lado, en una de las
últimas resoluciones de la PNL dicen que se deben prohibir los
desahucios, y no hace poco el Sr. Pons anunciaba, el conseller,
que iba a hacer desahucios en el IBAVI de quien no paga los
arrendamientos. Por tanto, es que hasta es incoherente con lo
que hace el Gobierno. En el apartado primero dice que se debe,
en caso que se esté aplicando este índice y no hay en la
hipoteca, en el contrato, un índice alternativo pues no habrá
interés, y en el punto sexto se le aplicará el euribor más un
punto. Por tanto, hasta es descoordinada la propuesta.

Las enmiendas que presentamos nosotros en primer lugar
nos referimos a que sea vivienda libre, pero que sea para
vivienda habitual. Porque es eso, yo creo que al señor que
compró un chalet con un alto poder adquisitivo y que encima
es analista financiero sabía perfectamente cuando se acogía a
este crédito, o a este tipo de referencia, que ese contrato era
plenamente válido y no era para la vivienda habitual. En
cambio, creo que a la persona a quien no se le informó, que
carece de medios suficientes y que encima no se le dijo en la
fase precontractual cómo debía ser ese contrato pues ese señor
sí que tiene derecho a la anulabilidad o la nulidad del contrato.
Por tanto, que se refiera a viviendas habituales. 

Pedimos en el primer apartado que quede bien claro el
asesoramiento y la información de la Dirección General de
Consumo, es decir, incentivar la función de asesoramiento e
información de la Dirección General de Consumo, eso sí, a los
consumidores para vivienda habitual y que se encuentren en un
problema de deficiente comercialización del producto, no la
generalización que hacen ustedes en su PNL, que es totalmente
absurda.
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Pedimos promover, que eso sí que es competencia de la
comunidad autónoma, el sistema arbitral de consumo. Ahí hay
un sistema donde ustedes tienen competencias, donde deben
incidir y que mediante el sistema arbitral de consumo, a las
personas que se les ha comercializado de forma incorrecta ese
producto, pues esas sí que puedan tener derecho a que se
resuelva el conflicto sin tener que acudir a los tribunales para
que se declare nula esta cláusula de cálculo de intereses.

Y después les hacemos tres propuestas precisamente de
deducciones en materia de impuestos transferidos, como son el
de transmisiones, el de IRPF o el de sucesiones, para que las
personas que tengan menos ingresos vean menos gravada la
compra, la adquisición o la herencia, o la reforma de su
vivienda habitual. Después pedimos al Banco de España, a
través del servicio de inspección, que es el que toca, si los
datos son incorrectos pues que se abra el correspondiente
expediente a las entidades que han dado datos incorrectos, y
que se estudie la novación de la referencia pactada en todo caso
a un índice como es el Euribor más un punto. 

Creo que son propuestas razonables que harían que la PNL
saliese con cierto rigor, que saliese dentro de las competencias
básicas de esta comunidad autónoma, que no nos dediquemos
a mandar mensajes a la madre superiora que no sirven para
nada, que queda muy bien, y que no hagamos demagogia de un
tema complejo que afecta a mucha gente y a muchas familias
que fueron afectadas por una comercialización injusta e
incorrecta de créditos hipotecarios.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Mixt per defensar les
esmenes RGE núm. 15428/16 i 15429/16. Té la paraula el Sr.
Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Com cada
dia, el Sr. Abril, la banca sempre guanya, efectivament, si no
probablement no hi hauria banca. Ara, estam d’acord amb una
cosa, una cosa és que guany i l’altra és que abusi, i en aquest
sentit, com és natural, nosaltres ens hem de preocupar pels
consumidors i ens hem de preocupar sobretot perquè els drets
d’aquests consumidors siguin respectats.

És des d’aquesta òptica que Ciutadans, en general, i en
aquest concret davant aquesta proposició no de llei, ens
manifestam. Nosaltres creiem que s’ha de separar, i abans crec
que el Sr. Lafuente ho ha dit fa un moment amb molta claredat,
l’índex en si i la comercialització, la pràctica, la manera
d’aplicar-lo que es fa o que s’ha fet i que es continua fent. De
fet, parlam de pràctiques abusives emparades, és cert, en
l’opacitat, és a dir, en l’extrema dificultat d’entendre, per part
del client, probablement, en què consisteix exactament allò que
firma, allò que se li proposa de firmar.

Els bancs negocien, és ver, des d’una posició de força i
aquesta és probablement la causa per la qual això s’ha produït.
Però en tot cas, insistesc, s’ha de distingir entre la legalitat
d’aquests índex i el mal ús que n’han fet les entitats. Les
sentències, de fet, ho diuen clar, no és l’índex allò que és nul o
fins i tot allò que és abusiu, sinó determinades clàusules
d’aquest índex. I perquè un determinat contracte es pugui
declarar, des d’aquest punt de vista, nul, s’han de donar una
sèrie de supòsits: que les clàusules no hagin estat negociades
amb els clients d’una manera individual, això és el que recull
la sentència del Suprem; que no s’hagi explicat als clients el
comportament de l’índex en qüestió, i que les clàusules no
hagin passat el filtre de transparència, perquè les entitats no
s’han assegurat que els clients n’havien entès el contingut.

Per tant, ens trobam sempre davant d’una situació en la qual
el que priva és la pràctica o la comercialització d’aquests índex
i no pas l’índex en si, per molt complex, per molt obscur, per
molt opac que aquest índex pugui ser en la seva mateixa
definició.

Des d’aquest punt de vista, nosaltres creiem que en aquesta
proposició no de llei, i així hem presentat les dues esmenes que
hem presentat, i així també ens manifestam en relació amb
cadascun dels punts, hem de procurar preservar justament
aquest doble nivell: el nivell de la legalitat, per una banda, el
nivell de l’abús, a través de la mala pràctica o de les males
pràctiques que en puguin fer els bancs.

Des d’aquest punt de vista, l’esmena al punt 1, la nostra
esmena és perquè nosaltres creiem realment que no es pot fer
una proposta que acabi dient: “en cas d’inexistència d’aquest
mateix interès substitutiu legal, deixa d’aplicar-se interessos”.
Per tant, hem de trobar una fórmula, com a mínim, que permeti
que hi hagi alguna solució a això. Nosaltres hem cercat una
fórmula, que és la que recomana el Banc d’Espanya, però de
totes maneres també creiem que la proposta que fa el Partit
Popular en aquest punt, que és d’aplicació l’euribor més 1,
també hi estaríem d’acord.

El punt 2 creiem que no té sentit, que és una pèrdua de
temps una proposta d’aquest tipus, pot quedar bé, però ens
sembla que realment hem de procurar que les propostes que
fem aquí siguin propostes viables i que tenguin una possibilitat
de prosperar. Per tant, en aquest punt 2 hi votarem en contra, i
també votaríem aquí a favor de l’esmena que ha presentat el
Partit Popular.

Respecte del punt 3, estam d’acord amb la seva formulació.

Igualment el punt 4 ens sembla bé.

El punt 5 creiem que no, que realment és impropi que, en
aquest cas, a la Federació d’Entitats Locals se li encomani una
funció d’aquest tipus, la de crear aquest document de
compromís ètic, crec que és una ingerència en una pràctica, en
aquest cas que és una pràctica privada.

Respecte del punt 6, estaríem d’acord amb el punt 6.a). En
canvi, no hi estam amb el punt b), i per això en proposam la
simple supressió, perquè, al nostre entendre, no tenim per què
entrar, en aquesta qüestió tampoc.
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El punt 7, un poc el mateix, és a dir, és una intromissió
impròpia i que, per tant, creiem que està fora de lloc.

I els tres darrers punts, 8, 9 i 10, nosaltres ens abstendrem,
no perquè hi estiguem realment en contra, sinó perquè tampoc
no acabem de veure què hi fan en aquesta proposició no de llei
aquestes consideracions. Per tant, des d’aquest punt de vista
també creiem que no podem votar-hi ni a favor ni en contra,
perquè no hauria de ser objecte de la proposició no de llei.

I això és tot. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Podem Illes Balears per
defensar les esmenes RGE núm. 15446/16, 15447/16 i
15448/16, té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda a tothom.

Indignació, indignació, indignació! Per si no se m’ha
escoltat, indignació!

La necessitat de presentar una iniciativa com aquesta em
causa indignació i em fa recordar els motius pels quals jo ara
mateix som aquí. Indignació cada vegada que pens amb tota la
gent que reclama la derogació de l’IRPH, la derogació de les
clàusules sòl, la reclamació de les preferents i d’altres abusos
bancaris que desconeixem perquè no surten a la premsa, com
pagarés, cèdules hipotecàries, deute subordinat, clips,
hipertaxacions, la banca porta anys, massa, abusant
sistemàticament dels consumidors i usuaris de serveis
financers; productes tòxics, hipoteques i comissions abusives
serveixen als bancs per recapitalitzar-se en aquesta crisi
causada per ells mateixos.

Jo entendria, per no dir acceptaria o perdonaria, entendria
que fessin aquest tipus de maniobres per recuperar els sous del
rescat per retornar-los. Però no, no se’ls ha reclamat retornar
els sous que els hem deixat, no. Però sí que se’ls ha deixat
continuar actuant d’aquesta manera, ni tan sols se’ls ha
reclamat que comencessin a aplicar una sèrie de mesures
perquè, bé, es deixàs d’actuar d’aquesta manera.

Bé, lamentablement els abusos bancaris són avui, més que
mai, a l’ordre del dia, fruit de la manca de regulació i de
sancions fortes per part dels organismes reguladors i vigilants
del sistema financer espanyol, Banc d’Espanya, Comissió
Nacional del Mercat de Valors i vigilants del sistema financer
espanyol.

D’aquesta manera, els consumidors hem de defensar-nos
d’una manera col·lectiva i organitzada per fer front als abusos
de la banca. Han fallat els controls bancaris, Sr. “Lafont”, i s’ha
generat un abús massiu,...

(Algunes rialles i remor de veus)

... generat uns guanys bancaris massius creant un dany
estructural en la societat, eh -Lafuente.

Des de Podem, nosaltres pensem que... ens preguntem si hi
té alguna cosa a veure el Govern amb tot això. Sr. Lafuente,
vostè què pensa, hi té alguna cosa a veure? Jo li respondré, sí,
sí hi té a veure. És per tot això que podem dir alt i clar que
aquest abús s’ha sostingut en el temps per culpa del suport
exprés a l’IRPH quan no d’uns, d’altres, del PP i del PSOE, els
nostres governs han tingut l’oportunitat de derogar aquest índex
abusiu i fins i tot obligar els bancs a la devolució de tots els
ingressos cobrats.

Això no obstant, hi ha famílies que són desnonades per
aquest motiu a dia d’avui.

Des de Podem hem volgut donar difusió d’aquest abús i
presentam iniciatives de derogació de l’IRPH a totes les
comunitats autònomes en les quals som. La necessitat que els
mitjans de comunicació es facin ressò d’aquesta injustícia ajuda
a fer pública aquesta situació que perdura i que perpetua el
Partit Popular. És per això que em sembla indignant que el PP
presenti esmenes a aquesta PNL, quan el que hauria de fer seria
pressionar el seu Govern...

(Remor de veus)

..., però no, el Govern, el seu govern, perquè no és el nostre
govern, no és el govern de la gent, perquè actuï com
correspon...

(Remor de veus)

Mare de Déu, Ramón Espinar! De veritat que és això tot el
que teniu per defensar-vos? Increïble, increïble!

(Rialles de la intervinent)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Bé, i continuo, perquè és el meu torn, gràcies.

Que actuï contemplant, abordant, donant solucions a les
necessitats de la ciutadania, que és la seva funció, la funció
d’un govern democràtic.

(Remor de veus)

Vergonya, vergonya, sent vergonya! Sent indignació!

I respecte de les esmenes que ha presentat, crec que m’han
dit que estan en principi acceptades, voldria simplement
assenyalar que una de les redaccions o una de les esmenes
d’addició que hem volgut fer és simplement, que estic desitjant
veure què votarà el PP, i és una esmena que contempla el seu
posicionament davant d’aquest abús com el de l’IRPH.

Per una altra banda, tampoc no ens volem fonyar els dits
contemplant un punt que considerem com a alternativa a
l’Euribor, perquè sapiguem d’on surt, tenim dubtes de com
s’aplica i com es calcula, perquè sabem qui calcula, però no
sabem com es calcula, per tant no volíem trepitjar-nos els dits
amb un punt on es contemplàs l’Euribor com a alternativa.
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I bé, moltes gràcies per presentar aquesta PNL que dóna
tantes esperances a la gent que pateix ara mateix aquest abús
bancari. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Fixació de posicions. Té la paraula el Sr. Josep Melià del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Jo el primer que vull dir és que, vist el debat de la setmana
passada i vist el d’aquesta, veig que vostès són molt capaços de
fer reglaments europeus i de fer lleis estatals, però la
competència sobre activitats no la podem exercir perquè
aquesta sí que és complicada, però ens estimam més anar a
parlar d’això, bé.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Lògicament, nosaltres ho entenem tot, però la veritat és que
ens resulta paradoxal que vostès siguin tan experts amb un tema
de la Unió Europea o de l’Estat i no vulguin saber res de les
seves competències.

Ho ha dit el Sr. Lafuente, jo estic d’acord amb ell, en el
sentit que això és un tema molt complex, és un tema molt
complex, i aquí es produeix una cosa que per a nosaltres té mil
matisos i és que la proposició que se’ns du a debat el que fa és
criminalitzar un índex determinat, que és l’IRPH, i el que fa és
entronitzar un altre índex, que és l’Euribor, i això és molt
discutible.

(Remor de veus)

Per què és discutible? Bàsicament per una raó, perquè
l’IRPH és un índex que, en teoria, es calcula sobre realitat, és
a dir, es calcula sobre operacions realitzades, és calcula sobre
operacions realitzades, és a dir, sobre una realitat, i l’Euribor
és un índex que es calcula sobre una cosa que a vostès els
hauria de fer repulsió, que és una expectativa, que no és una
realitat. I per tant, això no hauria de ser acceptable.

Quin és el seu problema? El seu problema, ho deia el Sr.
Company, el seu problema és que no els agrada l’índex, el seu
problema, i ho diu la seva proposició no de llei, és que no volen
que paguin interessos; és clar, vostès no volen que paguin
interessos, vostès no volen que es paguin els pisos i si tu no
pagues doncs t’han de donar l’enhorabona, que és el que passa
a l’IBAVI.

Però clar, arriba un moment que el conseller, també ho deia
el Sr. Lafuente, arriba un moment que el conseller competent
en habitatge diu: bé, és que si continuam amb aquesta línia
ningú no pagarà a l’IBAVI. I això, en un cert sentit, es podria
anomenar com a un delicte que és al Codi Penal, perquè això,
en teoria, són cabals públics, i quan tu commines que ningú
pagui es deterioren els cabals públics.

Per tant, no és un tema gens fàcil aquest. I allò cert és que
la gent hauria de pagar el que li toca i el que ha firmat i els seus
compromisos s’haurien d’acomplir. I el problema de l’IRPH,
per tant, no és tant la seva existència, en la nostra modesta
opinió, sinó la seva metodologia de càlcul, i en això estic
d’acord amb la Sra. Maicas, perquè és qui ha posat més
l’accent en el problema de fons, al nostre entendre, que és el
paper dels ens reguladors, del Banc d’Espanya. Perquè
precisament és el Banc d’Espanya qui ha provocat gran part
d’aquesta situació, perquè si el Banc d’Espanya tengués una
metodologia de càlcul transparent, clara o que no es pogués, el
que diu la proposició no de llei, que també ho ha explicat la
portaveu de MÉS per Menorca, la Sra. Font, en el sentit que es
tenguessin totes les operacions i no les entitats, doncs,
aleshores podríem tenir un índex molt més real i molt més vàlid
i, per ventura, millor que l’Euribor, fins i tot.

Per tant, el problema real no rau en la criminalització
d’aquests índexs, sinó en la metodologia de càlcul que s’utilitza
i la transparència sobre aquesta metodologia i la publicitat de
les dades que s’aporten, que vostès, evidentment, denuncien, en
aquest sentit, amb tota la raó, aquesta situació.

Per tant, nosaltres entenem que l’IRPH és un índex que
podria ser acceptable si les coses es fessin ben fetes, el
problema és que fins ara no es fan ben fetes, el que passa és que
la seva proposició no diu que es faci ben, la vostra proposició
diu que s’elimini.

I quina és l’alternativa? Perquè aquest és el problema real,
això és com les mocions de censura, que han de ser
constructives, hi ha d’haver una alternativa, per tant quina és
l’alternativa? És clar, vostès diuen que no es paguin interessos.
Clar, això no és una alternativa real, això és una alternativa
extraterrestre. Però, bé, vostès l’inclouen aquí.

Quina és l’alternativa? L’Euribor? No necessàriament
l’Euribor ha de ser millor, perquè que durant un període de
temps hagi tengut un resultat econòmic més favorable als que
han signat hipoteques no necessàriament vol dir que sempre
resultarà més positiu l’Euribor, clar, i si resulta que l’Euribor
té un resultat més negatiu que l’IRPH vostès vendran aquí amb
una proposició en contra de l’Euribor. Clar, aquesta és la
situació que no té recorregut, en la nostra opinió.

Per tant, el que hem de fer és millorar la metodologia de
l’IRPH, el que hem de fer és modificar l’IRPH, el que hem de
fer és exigir al Govern, al Banc d’Espanya, a les comissions, a
tothom que actuïn amb més transparència i que siguin molt més
clars aquests índexs, aquesta és la nostra posició.

Des d’aquest punt de vista, nosaltres, a part de totes els
matisos que s’han dit, perquè clar, aquí es diu: l’IRPH és
il·legal. Vostès diuen que és il·legal, bé, on s’ha dit que és
il·legal? Bé, el Sr. Lafuente crec que els ha fet una explicació
prou argumentada que això no és exactament així, per no dir
que no és gens així.

Per tant, la nostra posició serà l’abstenció, perquè entenem
una part de la seva denúncia, de la seva queixa, del sentit
profund d’aquesta iniciativa, que és un poc aquesta opacitat,
efectivament hi ha massa opacitat, i des d’aquest punt
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compartim la seva proposta, però no des del punt de vista que
sempre la solució sigui anar a l’Euribor, perquè, en definitiva,
això és el que vostès posen aquí de manifest. A més que
nosaltres, evidentment, no podem assumir que la gent tengui
crèdits sense pagar interessos, ni nosaltres, ni el sistema, ni
ningú no ho pot assumir, ni podem assumir que siguin
il·legalitzats, siguin il·legals els desnonaments, que també
s’inclou a la seva proposta.

Per tant, hi ha tota una sèrie d’afirmacions, de concrecions
a la seva proposta que ens sembla que no són gens assumibles
i el que pensa és que el que s’hauria de fer és avançar en la
modificació de l’IRPH i ser molt més contundent i atacar molt
més el Banc d’Espanya, que és al final qui més ha fallat en tota
aquesta qüestió. Perquè si realment l’òrgan regulador funcionàs
i donàs transparència i donàs claredat al sistema, segurament
alguns d’aquests abusos que s’han produït no s’haurien produït.

Moltíssimes gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista la Sra. Obrador, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment, nosaltres també
ens posicionam devora d’un gran nombre de persones que
s’han vist afectades per l’aplicació d’un índex el qual
consideram que pot ser legal, però que s’ha venut d’una manera
opaca, transparent, poc transparent i que podríem dir que s’ha
convertit en una espècie d’estafa col·lectiva a moltes persones
que varen subscriure aquest índex de referència i ho feren sense
haver rebut tota la informació.

S’ha dit aquí que varen prop d’1.300.000 persones les que
varen signar aquest índex, moltes de les quals abans de la crisi,
però la indignació, senyors del Partit Popular i senyor portaveu
d’El Pi, és més grossa si contextualitzem aquest fet dins les
dinàmiques que es produïen en el sistema bancari i aquells
abusos que es varen perpetrar a moments de gran patiment
social, i això és un fet que es pot constatar: participació en
preferents, adquisició de vendes o aportacions financeres
subordinades, establiment de clàusules sòl, comissions
abusives, aplicació del 20% en els interessos de mora, clàusules
de venciment anticipat i l’índex de referència de préstecs
hipotecaris.

És cert que s’ha d’incidir en el paper que va jugar el Banc
d’Espanya, perquè va jugar un paper que no va estar a l’alçada
de les circumstància davant el que passava en relació amb la
banca i amb les entitats financeres; el Banc d’Espanya va viure
d’esquenes a la ciutadania i especialment pel que fa als
consumidors de serveis financers, i també per haver contribuït
a originar la bombolla immobiliària amb l’expansió d’un crèdit
fàcil i descontrolat. No ha vetllat, per tant, perquè els índexs de
referència siguin fiables i sòlids, sinó tot el contrari, aquests

varen ser fruit de posicions de privilegi i de manipulació de
dades, de manera consentida per l’entitat reguladora, pel Banc
d’Espanya. Un Banc d’Espanya, ja dic, més proper a la banca
que als consumidors, que s’ha vist obligat a contestar via
judicial sobre els abusos de l’índex de l’IRPH i ha acabat per
reconèixer que les entitats poden influir en aquest índex,
simplement augmentant els interessos aplicats o les comissions
d’obertura i de gestió de les seves hipoteques.

Una pràctica reconeguda i tolerada per l’administració
espanyola que vulnera la normativa comunitària, motiu pel qual
l’Estat ha estat sancionat amb motiu de no haver traslladat les
normes europees per protegir plenament el consumidor de les
clàusules abusives hipotecàries.

No som davant una proposició no de llei que és un capritx,
que correspon a una demagògia, tal i com ha acusat el portaveu
del Partit Popular, no és una generalització, és una proposició
no de llei que respon davant una situació que es planteja en
aquesta societat per una clàusula que és vigent i que,
evidentment, s’ha de modular perquè no signifiqui una clàusula
més que abusi dels consumidors financers; que és una clàusula
que és negativa i que significa que només hi guanya la banca és
una cosa que no diem només nosaltres, és una objectivitat
demostrada amb una sèrie d’estudis als quals m’agradaria
referir-me.

El dia 28 de juny del 2016, el catedràtic acreditat
d’Estadística Aplicada, Juan Echevarría, emet un informe que
es diu Nota acerca del IRPH, un análisis desde la estadística,
desde lo científico, no són suposicions, no són apreciacions, no
són posicionaments polítics, i diu a les seves conclusions: “Es
demostra la possibilitat i la capacitat de les entitats que aporten
dades per procedir al càlcul de l’índex d’incidir, influir,
manipular i condicionar el resultat final”. Això és una conclusió
feta per un catedràtic des de l’anàlisi estadística d’aquest índex.

Davant d’aquesta situació, també volem aportar l’estudi que
va fer o l’informe que va fer el Síndic de Greuges de Catalunya,
que ja s’ha citat aquí, a un informe sobre la protecció dels
afectats per l’índex de referència dels préstecs hipotecaris,
emès el setembre del 2015, atesa una petició de la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca, vista la normativa europea sobre
tipus de referència i de protecció del consumidor, vist que
aquest índex oferia dubtes raonables sobre la seva legalitat i
vist que afectava el dret a un habitatge, reconegut a la
Constitució. Per tant, el síndic va considerar convenient actuar
d’ofici en aquesta assumpte i adreçar diversos suggeriments i
recomanacions als poders públics implicats, perquè la
informació donada podia ser enganyosa, perquè no es posava
a l’abast del consumidor informació real sobre el cost de la
hipoteca i la influència que tenen les entitats a l’hora de
determinar-la; perquè l’IRPH és influenciable pel
comportament de les entitats, i aquí coincideix amb l’informe
del catedràtic d’Estadística, perquè, conseqüentment, aquest
índex es ven com a un índex que no pot pujar ni baixar tant
com l’Euribor, sinó tot el contrari, sempre s’ha mantengut per
sobre de l’Euribor; perquè el seu càlcul no és transparent en
tant que les dades facilitades per les entitats a partir de les quals
el Banc d’Espanya calcula l’IRPH no són públiques i per tant
els consumidors no les poden verificar; perquè l’IRPH va ser
calculat a partir del tipus TAE i que, per tant, incloïen tipus
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declarats nuls, com ara les clàusules sòl o l’arrodoniment a
l’alça.

Per tant, tots aquests posicionaments que tenen informes
redactats i elaborats per persones que no tenen res a veure amb
el posicionament polític ens dóna peu i ens dóna un senyal que
som davant d’una proposició no de llei que és necessària per
defensar els drets dels consumidors, perquè som davant d’un
índex que és opac, abusiu i poc transparent.

També volia referir-me a les paraules o a les recomanacions
que va fer el coordinador de l’Associació de Jueces para la
Democracia, que adverteix que els efectes de la crisi i les seves
conseqüències no poden ser solucionats pels tribunals i recorda
que són les institucions, en particular, el Govern de l’Estat i els
Parlaments, els que han d’afrontar aquesta qüestió i no obviar-
la. Per tant, un magistrat, precisament és el mateix magistrat
d’Àlaba que va sentenciar a favor de reclamacions de
consumidors contra aquest índex, que també és el coordinador
de l’Associació Jueces para la Democracia, diu que són els
parlaments, que és l’Estat qui ha d’afrontar aquesta qüestió i no
deixar que els consumidors vagin als tribunals tot sols per
defensar-se individualment d’una vulneració dels seus drets.

Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició no de llei,
com no podia ser d’una altra manera, però també volem
manifestar i comunicam i diem aquí que el nostre grup
impulsarà la modificació de la Llei de consum de les Illes
Balears, aprovada a l’anterior legislatura pel Partit Popular,
perquè consideram que és una llei millorable, tal i com vàrem
dir durant el transcurs de la seva tramitació, on no es varen
acceptar o es varen acceptar molt poques esmenes que varen
presentar els grups de l’oposició i, per tant, va sortir una llei
que pensam que és de molt baixa intensitat quan es refereix a
la protecció dels consumidors de productes financers. I també
demanarem la modificació de la llei per adaptar-la a les
directrius europees de protecció i defensa dels consumidors. I
també perquè apostam per la inclusió de procediments
extrajudicials en la resolució de conflictes, tenim el Sistema
Arbitral de Consum, com ja s’ha apuntat aquí, que és una eina
extrajudicial molt bona per poder defensar els drets dels
consumidors des de les institucions. I també volem modificar
la Llei de consum per ampliar l’àmbit de protecció dels
consumidors.

Per tant, pensam que amb aquesta iniciativa que avui
debatem i que esperam que s’aprovi i amb la pròxima
modificació de la Llei de consum podem ampliar la defensa
dels drets del consumidor i pal·liar els efectes negatius de la
seva vulneració.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Font del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot agrair el suport
d’aquells grups parlamentaris que s’han posicionat a favor.

Lamentablement, ho ha dit la Sra. Maicas, encara hem de
parlar d’abusos i d’estafes com la que avui hem debatut.

Primer de tot vull contestar al Sr. Lafuente, no, no és una
PNL de Podem, em sap greu dir-li, és nostra, per aprovar en
altres parlaments amb els punts que he posat, vull dir que no
fem cap cabòria aquí tampoc ara.

De totes maneres sí que li recoman la lectura de la resolució
del Parlament Europeu sobre la legislació hipotecària i els
instruments financers de risc a Espanya, en vista de les
peticions rebudes, 2015/2740 (RSP), on es diuen coses com:
“El Parlament espanyol va aprovar un codi de bones pràctiques
que ha estat ignorat per gran quantitat d’organismes financers.
Aquest Parlament Europeu ha demanat a les entitats financeres
de tota Europa que acabin amb els comportaments abusius” -
entenc jo que és una manera de reconèixer que l’IRPH és una
clàusula o és un índex abusiu. 

Compartesc amb Ciudadanos el tema de la comercialització
i la manca d’informació, però també el que és evidentíssim, i
amb açò vaig cap al Sr. Melià, l’actitud del Banc d’Espanya,
totalment d’acord. Però és que és molt greu l’actitud del Banc
d’Espanya, va reconèixer que no sabia ni com es calculava.
Quin tipus d’organisme podem tenir que controli el sistema
bancari si obertament diu que no, que no sap com es calculava,
amb un interrogatori fet expressament per a aquest tema.

I sí, té raó quan qüestiona el tema de l’Euribor, té raó, per
açò, precisament, acceptarem l’esmena de Podem que ho
suavitza, ho matisa d’una altra manera que pensam que millora
moltíssim la redacció.

Passaré ara a valorar les esmenes presentades. Bé,
bàsicament se n’han fet quinze en total, tot un èxit, tot un èxit
d’esmenes -a veure, que m’he perdut ara, aquí.

Al punt A.1 s’hi han presentat tres esmenes, de Podem, del
PP i de Ciudadanos, acceptarem la de Podem, que trobam que
és la que millora la redacció i no el desvirtua. No acceptarem
les altres dues, perquè podria ser que generessin un altre
problema amb expedidors, perquè justament la Llei 14/2013 no
estableix l’Euribor com a un substitut, llavors sí és cert, aquí
tenim un problema, què s’ha d’aplicar l’Euribor més 1,
l’Euribor del 0,5, l’Euribor més 2; per açò crec que l’esmena de
Podem realment millora la seva redacció, quan diu: “un altre
índex pactat amb els clients”, d’acord.

Al punt B.6 també hi ha hagut tres esmenes, no podem
acceptar l’eliminació d’aquest punt, tal i com demana
Ciudadanos; tampoc la del PP, ja que està comprovada la
manipulació de les dades. Per contra, sí que acceptarem la de
Podem perquè estableix un índex pactat, que siguin
transparents i objectius.

I també acceptarem l’esmena RGE núm. 15448/16 de
Podem, d’afegir un nou punt, perquè volem que aquest
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Parlament s’hi posicioni clarament rebutjant aquest abús
bancari.

Les esmenes restants no les podem acceptar.

Gràcies a tothom.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

La presidenta manifesta que per poder votar la proposició
no de llei modificada serà necessari que cap grup no s’oposi a
la incorporació de la modificació, en compliment de l’apartat
2 de la Resolució de Presidència sobre la interpretació de
l’article 164.2 del Reglament de la cambra, i demana si pot
entendre que cap grup no s’oposa a la incorporació de la
modificació esmentada.

Procedim a la votació. Esmena RGE núm. 15446/16.
Votam.

Vots a favor, 31; vots en contra, 2; abstencions, 23.

Punt A.2. Votam.

Vots a favor, 31; vots en contra, 2; abstencions, 23.

Punt A.3. Votam.

Vots a favor, 36; abstencions, 20.

Punt A.4. Votam.

Vots a favor, 33; abstencions, 23.

Punt A.5. Votam.

Vots a favor, 31; vots en contra, 2; abstencions, 23.

Punt 6.a). Votam.

Vots a favor, 33; abstencions, 23.

Esmena RGE núm. 15447/16. Votam.

Vots a favor, 30; vots en contra, 2; abstencions, 22.

Punt B.7. Votam.

Vots a favor, 31; vots en contra, 2; abstencions, 23.

Punt B.8. Votam.

Vots a favor, 31; abstencions, 25.

Punt C.9. Votam.

Vots a favor, 31; abstencions, 25.

Punt C.10. Votam.

Vots a favor, 31; abstencions, 25.

Esmena RGE núm. 15448/16. Votam.

Vots a favor, 31; abstencions, 25.

Queda aprovada la Proposició no de llei relativa a l’IRPH.

(Alguns aplaudiments)

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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