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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tothom.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears relativa al Dia universal de la infància.

Abans de començar el debat del primer punt de l’ordre del
dia, sotmetrem a consideració de la cambra la declaració
institucional relativa al Dia Universal de la Infància, que a
continuació llegirà la secretària primera.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

“Declaració Institucional relativa al Dia Universal de la
Infància.

Un any més, el Parlament de  les Illes Balears commemora
el Dia Universal de la Infància, que té lloc cada 20 de
novembre, moment de la ratificació de la Convenció dels Drets
de l’Infant.

Gràcies a aquest tractat, el més ratificat de la història, la
infància aconsegueix ser reconeguda com a subjecte actiu de
ciutadania, a part de la cobertura quant al ventall de drets de
supervivència, desenvolupament i protecció. En aquest sentit,
el compromís internacional que es sustenta a través de la
Convenció dels Drets de l’Infant, es tradueix en l’àmbit estatal,
autonòmic i local, una vegada signada la Convenció per part de
cada Estat a partir de l’any 1989.

Si bé des de la seva ratificació existeixen avenços
significatius, cal dir que a no ser que no s’acceleri el ritme
quant a progressos des d’un punt de vista d’equitat, el futur de
milions d’infants es veurà amenaçat. La situació en què viuen
gairebé 250 milions d’infants arreu del món en situació de
conflicte o els 28 milions d’infants que es troben fora de casa
seva, fugint de la violència i la inseguretat, són aspectes que no
ens poden ser aliens.  

Les dificultats per arribar als infants més vulnerables no són
d’àmbit tècnic: són qüestió d’inversió social, de voluntat
col·lectiva i política. Es tracta d’una qüestió de voluntat
compartida.

A més, a la nostra societat una de les grans problemàtiques
en la infància és la desigualtat; reparar i reforçar la xarxa de
protecció per fer front aquesta situació és un aspecte clau. A
més la pobresa i exclusió social tenen també rostre d’infant.

Donats els compromisos establerts en el Pacte Balear per a
la infància, del qual tots els grups parlamentaris formen part,
cal fer un esforç més per continuar establint mesures que
millorin el benestar infantil. En aquest sentit ens comprometem
a continuar treballant perquè nins i nines estiguin al cor de les
decisions parlamentàries i cal fer especial atenció a:

Fer front de manera prioritària a les situacions de
vulnerabilitat social, a la pobresa i a l’exclusió i a les
desigualtats.

Apostar per l’equitat en totes les actuacions: per arribar a
tots les infants de manera que s’aporti en igualtat
d’oportunitats, en totes les esferes de vida. 

Visibilitzar la situació de la infància a les Illes Balears, a
través de l’obtenció de dades adequades que ens puguin aportar
una visió integral quant al seu benestar infantil.

Considerar la infància en l’elaboració dels pressupostos, a
través d’un enfocament de drets.

Considerar que els Objectius de Desenvolupament
Sostenible no són aliens a la nostra realitat i que cal establir
aspectes concrets per tal d’assolir els compromisos cap a
2030.” 

LA SRA. PRESIDENTA:
 

Puc considerar aprovada per assentiment la declaració
llegida? 

Manifestat l’assentiment, es dóna per aprovada la
declaració.

Començam, 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. 15411/16, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l'Hble. Diputada Sra. Sandra
Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a immobles cedits al Govern per la SAREB. 

Primera pregunta, RGE núm. 15411/16, presentada en
substitució de la RGE núm. 15095/16, ajornada a la sessió
anterior, relativa a immobles cedits al Govern per la SAREB,
que formula la diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la diputada Sra.
Sandra Fernández. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Sr. Conseller, el
día 15 de octubre del año pasado, del año 2015, se firmó por
parte del Govern un convenio con la SAREB por el cual ésta
cedía 75 pisos al Govern. Hace unos días apareció una noticia
en un medio de comunicación que afirmaba que 50 de estos 75
pisos eran inhabitables y que con el presupuesto que tenía el
Govern para hacer las rehabilitaciones, evidentemente no era
suficiente. Nos gustaría saber si esto es cierto.

En caso afirmativo, también nos gustaría saber y que nos
dijese si no se comprobó con anterioridad a la firma del
convenio, cuál era la situación y en qué estado se encontraban
estos pisos, como es de presuponer que se debería haber hecho
por parte del Govern. También teniendo en cuenta que este
convenio se firmó hace más de un año, nos gustaría que nos
explicase cuándo se dieron cuenta, si es cierto que estos pisos
son inhabitables, de esta situación y qué han hecho al respecto.
Salía también en la misma noticia que se había hecho un
requerimiento a la SAREB para que subsanase las deficiencias

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615411
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615095
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o para que cambiase estos pisos. ¿Cuándo se hizo este
requerimiento? 

Nos podría contestar Sr. Conseller, en definitiva ¿cuál es la
situación de estos pisos cedidos por la SAREB al Govern?
Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Els habitatges que ha cedit
el SAREB i que el Govern ha acceptat són 24, 24 habitatges
que passen a formar part del parc d’habitatges de l’IBAVI, 24
habitatges dels quals ja tenim les claus, que ja hem fet o estam
acabant de fer les reformes necessàries, de tal manera que la
previsió és que en sis setmanes, els 24 habitatges podran ser
ocupats per 24 famílies que en aquests moments no tenen una
solució d’habitatge.

A partir d’aquí, el SAREB ens va oferir també altres 50
habitatges que el Govern no ha acceptat. I per què no els hem
acceptat? No els hem acceptat principalment perquè el cost de
la reforma era molt superior a la quantitat que nosaltres havíem
fixat com a màxima, que eren 7.000 euros, o bé perquè alguns
ja estaven ocupats. I davant d’aquesta situació, el que hem fet
ha estat demanar al SAREB que entregui altres 50 habitatges
que es trobin en condicions similars als 24 que ja hem acceptat
i que estaven en el conveni fixats amb aquestes condicions.

Per tant, crec que hem fet les coses bé. Vam fixar una
quantitat, vam posar unes condicions i estam demanant al
SAREB que compleixi aquestes condicions. A mesura que les
vagi complint, nosaltres anirem acceptant els habitatges. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
 

Té la paraula la Sra. Sandra Fernández. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Sr. Conseller, hace más de un
año, le vuelvo a repetir, 15 de octubre del 2015, ustedes
firmaron un convenio, hicieron una rueda de prensa, que eso les
encanta hacer, se hicieron la foto diciendo que la SAREB cedía
75 pisos al Govern. En ningún momento aparecía en esa
noticia, ni se informó en ningún momento que solamente eran
24 y que con los otros ya veríamos lo qué pasaba. Ustedes
afirmaron que la SAREB cedía 75 pisos y que con esos 75
pisos el Govern iba a hacer promoción social de la vivienda,
como así han ido vendiendo muchísimas cosas. Ustedes ya se
han hecho la foto de estos pisos que van a ceder, pero ¿me está
diciendo usted que se mintió cuando en esta rueda de prensa el
Govern afirmó que se habían cedido 75 pisos?

 ¿Ustedes ocultaron que no eran 75, que iban a empezar por
24 y que después ya verían el resto cuando los tendrían?
¿Ustedes volvieron a mentir, como me mintió, Sr. Conseller,

aquí, cuando afirmó que se iban a pagar los 200.000 euros del
fondo de pobreza energética a la entidades y tres semanas
después dijo que no, que eso se lo iba a ahorrar el Govern?
¿Mintió también en aquella ocasión?

Sr. Conseller, están actuando de una forma totalmente
irresponsable con un tema tan sensible como este. Lo mínimo
que le pedimos, al menos, es que aquí nos diga la verdad, que
podamos hacer la labor de oposición como toca, mientras
ustedes nos están diciendo la verdad. Se están haciendo fotos,
se están vendiendo cosas que después a medida que nosotros
vamos preguntado y comprobando, se está demostrando que es
totalmente una mentira y que es un bluf. 

Sr. Conseller, usted debería tener en cuenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

...que tiene ya una conselleria con competencias y debería...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 75 pisos en condicions que
el SAREB no ha complert i mentre el SAREB no compleixi,
nosaltres no ho acceptarem. A veure si entenen açò, Sra.
Fernández. El SAREB és un banc que no hauria d’haver existit
mai, Sra. Fernández. I li vull recordar que el van crear vostès
quan governaven i es va crear quan vostès estaven aquí també
en el Govern. I no els vaig sentir mai posar cap tipus de
condicions a allò que el SAREB hauria d’haver estat, que eren
condicions socials en els habitatges que ells rebien. En absolut,
mai no ho vam sentir, Sra. Fernández.

Hem hagut d’arribar nosaltres per plantejar al SAREB el fet
que arribin habitatges en aquestes illes, que puguin ser públics,
que puguin venir en condicions. I vostè era consellera de
Serveis Socials i va ser incapaç de pensar ni una sola vegada
amb els ciutadans d’aquestes illes, per donar-los una solució
d’habitatge, ni una sola vegada! I que ara hagi de venir aquí, un
any i mig després d’haver estat durant quatre anys consellera,
que no s’hagués preocupat mai, per...

(Remor de veus)

Dos anys d’acord, va substituir no sabem a qui, no hi havia
ni tan sols serveis socials en aquell moment quan va començar
el Sr. Bauzá, Sra. Diputada. Li vull recordar, per tant, que
vostès no van fer res, no es varen preocupar mai per demanar
res a la SAREB. Per tant, no vengui...
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(Remor de veus)

Per tant, no vengui, Sra. Fernández, a demanar-nos coses
que vostès varen ser incapaços de fer.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 15498/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finançament del treball
d'investigació de l'equip liderat pel Sr. Daniel Bachiller en
el 2016.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 15498/16, relativa a
finançament del treball d’investigació de l’equip liderat pel Sr.
Daniel Bachiller en el 2016, que formula el diputat Sr. Vicent
Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Arran
de les denúncies del Comitè d’Empresa de la Fundació
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears, respecte del tracte
de favor que rebia l’investigador Daniel Bachiller per part
d’aquest govern, perquè continuava rebent fons públics tot i
que el conveni vinculant havia finalitzat el 31 de desembre de
2015, aquest grup va presentar el setembre passat diverses
solAlicituds d’informació escrita, a les quals la consellera de
Salut ens va contestar en el sentit que per això es treballava en
un nou conveni amb els termes que va demanar el vicepresident
Barceló al Consell Superior d’Investigacions Científiques. Poc
després varen decidir el contrari, és a dir, que el Sr. Bachiller
no renovaria.

 Per això, ens poden informar si el 2016 el Govern o els ens
instrumentals que en  depenen han finançat directament o
indirecta alguns dels treballs d’investigació de l’equip liderat
pel Sr. Daniel Bachiller?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patrícia Gómez.

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

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Idò, li he de
respondre que no, el Govern no ha finançat cap projecte de
recerca, els projectes de recerca del doctor Daniel Bachiller
estan finançats amb... convocatòries competitives, perdó, i que
són de MINECO, de l’Institut de Carlos III i de Fons Europeus.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicent Serra. 

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, vostès tenen,
tenien, un conveni en vigor fins el 31 de desembre de 2015. En
setembre ens varen dir que estaven treballant amb un de nou.
Inicien la negociació dels pressuposts de 2017 amb una part de
Podem i en octubre decideixen anulAlar tot conveni que suposi
la presència del Sr. Bachiller en aquestes illes amb l’argument
del director general Pep Lluís Pons, el 28 d’octubre de 2016,
que el cas Bachiller era peculiar, com a única raó. I posposen
tota colAlaboració amb el Consell Superior d’Investigacions
Científiques a la recepció del complex científic del ParcBit. Tot
un exemple de la lluita per la investigació.

A més, vostès han consentit despesa alAlegal de 175.000
euros de 2016 perquè el conveni està prorrogat de forma
anòmala. Vostès han consentit fins a l’inici de la conversa del
pressupost perquè amb Podem una despesa pública sense
cobertura legal. Tots els que van d’adalils de la nova forma de
fer política han consentit una despesa que no es podia fer i una
actuació el setembre de conveni sí, llavors un conveni no per
raons absolutament fosques. Realment, efectivament, estan
canviant la forma de fer política.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez.

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

Gràcies, presidenta. Miri, Sr. Diputat, vostè, efectivament,
té la informació escrita perquè nosaltres li vàrem proporcionar
aquesta informació, però faré un resum perquè es pugui
entendre la situació. La Fundació Caubet-Cimera es va
constituir el 15 de gener de l’any 2005, el 13 de juliol de 2005
es va signar un conveni de colAlaboració amb el CSIC i la
Fundació Caubet-Cimera per a una colAlaboració en recerca en
salut, en concret, de patologia respiratòria. Aquest conveni
establia la vigència fins a 31 de desembre de 2015. En virtut
d’aquest conveni la Fundació Caubet-Cimera es comprometia
a posar a disposició del CSIC béns mobles, immobles,
infraestructures necessàries per acollir els investigadors, tècnics
i personal del CSIC per treballar de manera conjunta amb
l’equip investigador de la fundació. Així es va fer, i la Fundació
FISIB té aquestes instalAlacions a l’Hospital Joan March, és en
aquests espais on fa feina el doctor Daniel Bachiller. A
principis de 2016, he de dir que també hi havia un altres grup
de recerca, a més del doctor Daniel Bachiller, en aquests
espais. 

Atesa l’extinció del conveni amb el CSIC, el 31 de
desembre de 2015, s’han iniciat les tasques de liquidació. És un
conveni de deu anys, és un conveni que té, per una banda, s’han
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de reassignar els recursos, les propietats intelAlectuals, el
material inventariable, hi ha projectes de recerca en actiu que
tenen mostres de pacients, mostres delicades i valuoses,
pacients de fibrosi quística la majoria d’ells.

Per tant, per no perjudicar aquests projectes en actiu es fa
aquesta liquidació, és lenta, és un procés complex, i jo vull
destacar que les relacions entre el Govern i el CSIC són i han
estat bones durant tota la vigència del conveni.

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 15500/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inestabilitat en el Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 15500/16, relativa a
inestabilitat en el Govern, que formula el diputat Sr. Antonio
Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
el Sr. Antonio Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, muy buenos días a todos. Sra. Consellera, ¿la
situación generada en el seno de Podemos estos últimos días
está afectando la gobernabilidad del Govern?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Pilar Costa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gómez, l’estabilitat d’aquest
govern no està afectada, continuam fent, treballant a bon ritme
seguint el full de ruta dels acords del canvi, que per cert amb un
elevat grau de compliment. Evidentment els problemes interns
en un partit mai no són bons per a les institucions que
representen, en aquest cas el Parlament, i confiam que això es
resolgui el més aviat possible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Sra. Presidenta. Sra.
Consellera, preocupa que el partido que ha de dar estabilidad
sea inestable, sancionar preventivamente a la segunda autoridad
de Balears por algo que manifiestamente no se ha producido no
parece propio de una organización seria. Defender con
vehemencia la dotación de una determinada partida
presupuestaria no debería ser sancionable, de hecho, en algún

consejo de Gobierno esta vehemencia ha culminado en llanto
y no ha sucedido nada. 

Lo sucedido hasta ahora tiene más apariencia de un ajuste
de cuentas que de otra cosa. Tenemos la sensación de que tanto
la Sra. Huertas como la Sra. Seijas estorban a la Sra. Armengol
y al Sr. Jarabo. El Sr. Jarabo al sentirse investigado se ha
puesto muy nervioso porque colocar a hombres de confianza
para que presuntamente puedan desviar contratos a una
productora que es suya, aunque ahora no sea suya, pero que
probablemente pueda volver a ser suya, no es una cuestión
menor. Y la Sra. Armengol no perdona que la Sra. Seijas le
obligara a comparecer en la Comisión del Estatuto del
Diputado, una comparecencia que nos permitió saber que la
Sra. Presidenta, pues, intentó comprar un piso de lujo sin pedir
el precio que, por cierto, es una licencia esta que está al alcance
de muy pocos, no todo el mundo puede ir comprando bienes de
lujo sin pedir lo que cuestan. 

Además, a raíz de una información que aparece hoy en El
Día del Mundo nos preguntamos si los ciudadanos merecen
tener una presidenta que nos mienta. 

Por otro lado, sería también interesante conocer qué papel
ha jugado en todo esto el Sr. Pablo Iglesias porque es de todos
conocido que se puso en contacto con ella para ponerle en
antecedentes de lo que iba a anunciar el Sr. Echenique, aquel
que pagaba en negro a su servicio que, por cierto, sorprende,
sorprende el interés tanto del Consolat como de Podemos en
insistir que Madrid no sabía nada, lo cual, conociendo el
feeling que existe entre la Sra. Armengol y el Sr. Pablo Iglesias
entenderá la Sra. Consellera que seamos libres de pensar otra
cosa.

En cualquier caso, Sra. Consellera, consideramos que tanto
la Sra. Armengol como el Sr. Jarabo tienen mucho que decir a
los ciudadanos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Pilar Costa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gómez, amb tots els meus
respectes, per fer aquest monòleg que res no tenia a veure amb
la pregunta que vostè em feia per aprofitar, diguem, una
pregunta al Govern, del control al Govern, per vostè parlar dels
problemes interns d’un dels partits polítics que són aquí
representants, Podemos, no feia falta que em fes a mi la
pregunta. Jo li he contestat a la seva pregunta, afecta
l’estabilitat del Govern? Ja li he dit, no.

Miri, Sr. Gómez, a mi m’agradaria que vostè si realment es
preocupa per aquesta presumpta, segons vostè, inestabilitat o,
en aquest cas, problemes que puguin afectar aquí el Parlament
aportàs solucions, aportàs idees en positiu i no sempre dir no o
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intentar aprofitar-se dels problemes dels altres partits polítics
que, per cert, segurament ningú no és immune i vostè, Sr.
Gómez, en primera persona jo crec que els va viure en aquesta
cambra a la passada legislatura, però miri, crec que al final
vostè aprofita aquesta pregunta per parlar de tot, de Podemos,
de Pablo Iglesias, d’Echenique, de la presidenta en un totum
revolutum, però crec que l’important de cara als ciutadans és
traslladar el missatge que aquest govern continua fent feina
com el primer dia, que seguirem amb el diàleg, el consens amb
tots els grups parlamentaris, per suposat amb especial atenció
a aquells que donen suport a aquest govern i que el compliment
dels acords pel canvi, com li he dit al principi, continuen a bon
ritme.

I el convid, a vostè i al seu grup, ara que estam en la
tramitació, a més, dels pressupostos en aquesta cambra també
a fer propostes en positiu perquè, com dic, aquest govern
continuarà obert a la negociació amb tothom. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 15503/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a autonomia financera dels
consells insulars.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 15503/16, relativa a autonomia
financera dels consells insulars, que formula la diputada Sra.
María José Ribas i Ribas del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. María José Ribas.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, bon dia a tothom, Sr. Vicepresident, podria explicar
què entén vostè per autonomia financera dels consells? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident Sr. Biel Barceló.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Gràcies, Sra. Presidenta. L’autonomia financera dels
consells està definida a l’Estatut d’Autonomia i a la Llei de
finançament dels consells.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. María José Ribas.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, Sr. Vicepresident. Miri, sap què passa?, que aquesta
legislatura estam patint, i ja ho venim denunciant en diferents
ocasions, un procés de recentralització i l’últim capítol ha estat
la cacicada i l’agressió a l’autonomia més grossa que s’ha fet
en aquestes illes. En 33 anys d’autonomia ningú no s’havia

atrevit mai a tant com la Sra. Armengol amb la seva ajuda
eliminant la dotació a un consell amb la competència
transferida. Que vostè sigui el líder d’un partit mallorquinista
o d’un partit nacionalista no li dóna dret a carregar-se
l’autonomia financera del Consell d’Eivissa. 

Que entén vostè per autonomia?, no li deman què posa
l’Estatut, li dic què entén vostè per autonomia.

L’autonomia del Consell d’Eivissa ha de dependre que
agafem la consellera d’Hisenda mentint descaradament al Ple
d’aquesta cambra en dir que era una omissió, però que sí es
pagarà la promoció turística a Eivissa quan al mateix temps
amb la Llei de pressupostos s’ho carreguen? Es paga la
promoció de 2016 per no fer mentidera la consellera, però no
es paga la del 2017?, és això autonomia?

Les dotacions i l’autonomia dels consells depenen de la
seva honorabilitat?, jo trob que no hauria de ser així, realment
és una vergonya. 

És una autonomia dir, com vostè ha dit, que les
competències s’han de transferir als quatre consells per no crear
desigualtats?, o sigui, que li sembla bé... l’autonomia d’un
consell que no accepta, per exemple, transports o ordenació
turística i no li sembla bé l’autonomia d’un altre consell per
acceptar la competència de promoció?

Així és com vostè entén l’autonomia? Miri, l’autonomia és
que els consells són autònoms per acceptar o no, segons els
vinguin bé dur les competències, per molt que a vostès els
molesti. I l’autonomia és la Llei de finançament que ha suposat
passar en tres anys de 184 milions d’euros a 327 milions, i
autonomia és conèixer la realitat de totes les nostres illes i
respectar-les, cosa que vostè i la Sra. Armengol no entenen i ho
demostren amb les seves cacicades.

Sr. Vicepresident, retiri immediatament la disposició
addicional desena de la Llei de pressupostos i pagui les
competències de promoció al Consell d’Eivissa perquè no són
les seves competències. Té molt a aprendre en qüestió
d’autonomia perquè l’autonomia...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Biel Barceló.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Miri, jo represent com a vicepresident el Govern de les Illes
Balears i que el meu partit sigui d’àmbit insular de Mallorca no
vol dir que no tenguem en compte tota la pluriinsularitat de les
Illes perquè el nostre funcionament és un funcionament federal,
precisament cada representant de cada partit a cada illa té
absoluta autonomia. Més respecte per tant per a cada una de les
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illes, li puc assegurar que el Partit Popular, que és un partit
centralista, no el té.

Parlant concretament del tema del finançament de la
promoció turística, ahir mateix la Sra. Cladera, consellera
d’Hisenda, va anunciar que es pagarà el que s’ha de pagar en
aquest any 2016, el mig milió d’euros, per al finançament del
consell insular en matèria de promoció turística. Per tant, és
vostè que té les informacions encara endarrerides. 

Miri, per a 2017 el finançament dels consells insulars
s’incrementa un total d’un 9%, Mallorca incrementarà un 9,1%;
Menorca, un 8,8%; Eivissa, un 8,9%, i Formentera, un 8,9%
també.

Les inversions territorialitzades pugen un total de 21%, un
23% a Mallorca, un 30% a Menorca, un 13,6% a Eivissa
d’increment i un 1 i mig per cent d’increment a Formentera i,
a més, amb l’impost turístic Mallorca rebrà un mínim de 22
milions i mig, Eivissa de 4,2 milions, Formentera de mig milió
i Menorca de 3 milions i mig com a mínim .

Per tant, li puc assegurar que el 2017 amb tots aquests
recursos està més que assegurada l’autonomia financera perquè
cada consell pugui aplicar les seves polítiques, li ho puc ben
assegurar.

En canvi, no podem dir el mateix de la posició que el seu
partit, el Partit Popular té cap a les Illes Balears, cap a Eivissa,
Mallorca, Menorca i Formentera, cap als ciutadans d’aquestes
illes. Li vull recordar que molts reclamen 8 milions de
S’Enclusa, 20 milions de Platja de Palma, 46 milions de les
dessaladores d’Eivissa i de Menorca, que no han pagat els 80
milions als quals s’havien compromès per a 2016 de carreteres
i que encara tenim pendent el règim especial interinsular...

(Alguns aplaudiments)

 ...i el finançament i que ara ens volen retallar els descompte de
residents per a transport aeri i marítim.

Aquesta és la manera en què entenen l’autonomia vostès, a
Madrid cap a les Illes Balears. En canvi, el Govern sí que
garanteix recursos per als consells insulars.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 15508/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a comunicació
del 061 de Menorca amb la resta de serveis d'emergència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 15508/16, relativa a
comunicació del 061 de Menorca amb la resta de serveis
d’emergències, que formula el diputat Sr. Salvador Aguilera i
Carrillo del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la
paraula el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies, presidenta. Senyores diputades, senyors diputats,
treballadors i treballadores de la cambra i públic que ens visita,
avui traslladem una demanda de l’illa de Menorca, la xarxa
TetraIB treballa per integrar les entitats públiques de seguretat
i emergències en una sola xarxa amb més capacitat de gestió i
tècnicament més avançada per oferir serveis de comunicacions
mòbils.

L’objectiu de la implantació d’aquesta xarxa de
comunicacions mòbils no és una altra que dotar la nostra
comunitat autònoma de la seva pròpia xarxa de comunicacions
per coordinar d’una manera eficaç, eficient i estable els
diferents cossos de seguretat i emergències i proporcionar així
una major seguretat en el moment de les seves actuacions.

Ja en abril de 2014 el Sr. Antonio Gómez i el Sr. Santiago
Tadeo varen signar un conveni per a l’ús de la tecnologia
TetraIB en comunicacions d’emergències a Menorca. Des de
2015 tots els municipis d’aquesta illa estan adherits a la xarxa
pública de comunicacions dels cossos de seguretat i
emergències del Govern de les Illes Balears TetraIB mitjançant
convenis de colAlaboració.

Han transcorregut quasi dos anys i el 061 de Menorca
encara no compta amb els terminals per a la connexió en aquest
sistema. A més, es varen retirar els terminals Tetrapol ja que
cada organisme havia d’adquirir els seus terminals de TetraIB.

També he de dir que el 061 és un servei fonamental i que
per a cobrir els (...) complicats com ara el d’algunes zones com
el Camí de Cavalls sense cobertura mòbil o els produïts durant
les festes patronals es necessita aquesta connexió.

Des del començament de 2016 el 061 de Mallorca compta
ja amb 15 terminals de TetraIB i Menorca encara no compta
amb cap ni un.

Sra. Consellera, avui li traslladem un acord del Consell
Insular de Menorca, aquest acord diu el següent: “SolAlicitar al
Govern de les Illes Balears i més concretament al director
general d’Emergències, al gerent del 061 i al cap assistencial i
coordinador d’Infermeria de la CAIB que dotin les cinc
ambulàncies del 061 de Menorca, dues d’UME i tres TEM de
terminals TetraIB”.

I per això li faig la següent pregunta: com pensa el Govern
solucionar el problema de comunicació del 061 de Menorca
amb la resta de serveis d’emergències? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Patricia Gómez.

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

Gràcies, presidenta. En primer lloc he de dir que de moment
no existeixen problemes de comunicació detectats pel 061 ni a
Menorca ni a cap de les altres illes. Sí que és cert que tenim
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prevista aquesta sèrie de millores els primers mesos de l’any
2017, no només a Menorca sinó a totes les Illes. 

Com molt bé vostè ha explicat el 061 instalAlarà aquest
sistemes Tetra, que són molt útils sobretot en moments de
catàstrofes, perquè no van a través de telefonia mòbil sinó a
través de ràdio, i permeten la comunicació tot i que la xarxa
mòbil hagi caigut. Es tracta, és cert, d’un sistema digital molt
més modern, i, ja li dic, tenim prevista la seva implantació els
primers mesos de l’any 2017. El fet de poder disposar de
comunicacions prioritzades ens garanteix en cas de saturació
aquesta disponibilitat. 

Jo crec que hem demostrat que l’atenció urgent és una
prioritat per a aquest govern, s’han fet moltíssimes millores en
l’àmbit del 061 en el darrer any; s’ha incrementat el nombre de
recursos, el nombre de vehicles està molt millor coordinat, hem
posat en marxa el 061 Salut respon, que garanteix
l’accessibilitat a tots els ciutadans, i per tant crec que l’aposta
és ferma. 

També una altra de les grans reivindicacions de l’illa de
Menorca era poder disposar de l’avió ambulància, que ja està
operatiu els 365 dies de l’any les 24 hores. Per tant jo crec que
demostram que l’aposta és ferma i, com tot, totes les àrees de
millora i els suggeriments s’aniran incorporant al llarg de la
legislatura.

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 15509/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a trasllat dels
accidentats de trànsit als centres de salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE 15509/16, relativa a trasllat dels
accidentats de trànsit als centres de salut, que formula la
diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears. Té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. La meva
pregunta va dirigida respecte d’un tema semblant al que ha fet
el meu company, i és que totes les notificacions d’accidents són
rebudes per una única centraleta, el que fa d’aquesta manera
més eficient el servei d’atenció davant d’una situació d’atenció
a un accidentat o una accidentada. Sabent això ens preocupa
que s’estigui beneficiant l’atenció privada enviant determinats
pacients a un centre de salut i/o un altre segons sigui privat o
públic, en unes ambulàncies o no en unes altres, i segons sigui
la complicació de la intervenció i de la despesa sanitària que
això pot suposar.

És per això que li feim la pregunta de quin protocol
s’utilitza per a l’atenció dels accidentats en els accidents de
trànsit i el seu trasllat en ambulàncies als centres de salut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patricia Gómez.

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

Gràcies, presidenta. Jo crec que una de les primeres coses
que hem d’aclarir és que el pagament de l’assistència sanitària
en cas d’accident de trànsit correspon a asseguradores privades.
Per tant el proveïdor de serveis sanitaris públics és un més, no
és l’únic.

El passat mes d’agost es va signar un protocol entre el
Servei de Salut i la Unió Balear d’Entitats Sanitàries, UBES,
que no ha suposat cap cost econòmic, i com a resultat el Servei
d’Emergències de la comunitat autònoma compta amb molts
més recursos i estan molt millor coordinats. El 061 compta en
l’actualitat amb 43 vehicles sanitaris i el sector privat ha aportat
15 ambulàncies a tres de les quatre illes. A partir d’aquest
acord totes les ambulàncies de les Illes, siguin públiques o
privades, són coordinades pel 061, que depèn del Servei de
Salut, és un ens absolutament públic, i permet donar una millor
resposta, molt millor resposta a qualsevol demanda urgent.

Jo crec que també és important destacar que en cas d’un
accident de trànsit el metge regulador és qui decideix quin
recurs enviar, si públic o privat, en funció de la gravetat de
l’accident o en funció de la gravetat de la situació, i també de
la voluntat de la persona. Per exemple, en cas d’infart o en cas
d’un ictus o en cas d’un politraumatisme a un accident de
trànsit aquests pacients s’enviaran segur a Son Espases, perquè
és on s’atenen els politraumatitzats greus. 

Per tant pensam que la situació ha millorat moltíssim.
Abans de signar aquest acord des del 061 s’enviava..., hi havia
com una guerra d’ambulàncies, o anomenada per tots guerra
d’ambulàncies. Jo crec que aquest protocol aconsegueix acabar
amb aquesta situació, i sobretot les clíniques privades també
han colAlaborant moltíssim amb el subministrament de tota la
informació al 061, tant en referència al tipus d’ambulàncies i al
seu equipament, el personal mèdic, el personal d’infermeria i
el personal tècnic de què ha de disposar cada una de les
ambulàncies, que és igual que en les públiques; i el 061
acredita també cada un d’aquests recursos.

Per tant jo crec que està clar: parlam de més recursos,
millor coordinats, per millorar al final l’atenció urgent.
Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Consellera. Efectivament, tal i com ha dit,
això facilita la coordinació per atendre aquesta situació. 

Està clar que per una altra banda un accident de trànsit, tal
com vostè ha dit, el paga l’assegurança, i en cas que sigui
necessari també la seva rehabilitació. Això genera una quantia
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important per a qui rep l’accidentat. Està clar que la sanitat
pública no ha de servir per obtenir benefici, però tampoc no
considerem que s’hagi de beneficiar la privada sí o sí, i era per
això la nostra pregunta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patricia Gómez.

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

Únicament vull reiterar que la competència no és
exclusivament de la sanitat privada, de la sanitat pública,
perquè les asseguradores són privades, qui paga. Jo crec que es
tracta de colAlaborar i també en aquest cas d’agrair la bona
disposició de sector privat, perquè tenim ara més recursos i es
coordinen molt millor.

Gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 15510/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a cotxes de
lloguer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE 15510/16, relativa a cotxes de
lloguer, que formula el diputat Sr. Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el diputat
Sr. Carlos Saura i León.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Diputats, diputades,
treballadors i treballadores de la cambra i resta de públic
assistent, aquest estiu no només ens hem enfrontat a un
panorama de saturació turística, sinó que tenim diverses
empreses que practiquen l’evasió fiscal o que s’enduen els seus
beneficis a fora. En aquest cas vull preguntar sobre les
empreses de lloguer de cotxes que no paguen l’impost de
circulació als municipis de les nostres illes. Hi ha empreses de
lloguer, per tant, que estan pagant aquests impostos fora de les
Illes mentre consumeixen els recursos d’aquí.

Sabem que el Sr. Camps i altres ultraneoliberals i
neotrampistes s’oposen als impostos mentre demanen després
polítiques socials, però crec que no és l’estil d’aquest pacte i
que no és l’estil de les polítiques progressistes. Hi ha
determinats personatges rics o grans empreses que s’obliden
molt ràpid de pagar impostos quan el seu negoci és rodó,
impostos que després subvencionen l’escola pública, la sanitat
pública, les carreteres o els fanals dels nostres carrers. Això
perjudica els nostres ajuntaments; en el cas de Mallorca
podríem parlar de l’Ajuntament de Palma, que pot ser un dels
més perjudicats, ja que la flota de cotxes es troba a Son Sant
Joan, devora Son Sant Joan, però l’impost de circulació que no
es pagui pot provocar que es perdin milions d’euros.

Per tant faig la següent pregunta: quines actuacions fiscals
pensa dur a terme el Govern de les Illes Balears per evitar que

les empreses de cotxes de lloguer paguin els impostos fora de
la nostra comunitat autònoma sense que quedi cap benefici a les
Illes per aquesta activitat?

Moltes 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. Sr. Diputat, en
primer lloc no és cert que no quedi cap benefici d’aquestes
empreses a Balears; si tenen el domicili fiscal aquí sí que
paguen el 50% d’IRPF, el 100% de la tarifa autonòmica de
l’impost sobre hidrocarburs i el 58% de la tarifa estatal sobre
aquest impost. Però la comunitat autònoma no té marge per
aprovar mesures fiscals que incentivin el retorn d’aquestes
empreses, no tenim possibilitat de crear beneficis fiscals o
desgravacions a l’IRPF o a l’impost de societats, que són
impostos estatals i que nosaltres no tenim possibilitat de regular
o de tramitar normativa, i per tant és complicadíssim -s’ha de
dir així- treure la domiciliació d’aquestes empreses.

Tampoc no tenim competències en l’impost de matriculació
ni en l’impost de circulació. L’impost de circulació, que és el
que crea el problema que vostè sobretot diu, que és el que
s’està pagant a altres municipis que fan competència fiscal en
aquest tema, sobretot a la comunitat de Madrid hi ha molts de
municipis que tenen més vehicles que residents. El que hauríem
de fer és instar el Govern de l’Estat que modifiqui la Llei
d’hisendes locals, per modificar el funcionament de l’impost de
circulació i evitar aquesta competència fiscal entre municipis.
I que per exemple l’impost de circulació s’abonés allà on hi ha
el domicili fiscal, que ara no funciona així; o també, que adopti
mesures per evitar aquests paradisos fiscals, o adoptar mesures
o clàusules anti-fuga per evitar tot això.

Però bé, jo vull recordar també com es va crear aquest
problema. Aquest problema el va crear el Partit Popular quan
va crear l’impost sobre empreses de lloguer... -sí, sí, això és
així- i ara no tenim ni l’impost de lloguer de cotxes, ni l’impost
de circulació, perquè en aquell moment hi va haver un fuga
impressionant de cotxes de lloguer que varen anar a matricular-
se o a pagar l’impost de circulació a altres llocs, a altres
municipis fora de Balears. Concretament un 40%, o s’estima
que un 40% dels cotxes de lloguer varen anar a pagar l’impost
a altres municipis fora de Balears, i això va representar una
pèrdua de 100 milions d’euros per a la nostra comunitat
autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, consellera. Sabem d’on prové aquest problema, del
nyap del Partit Popular i que la legislació permet que puguin
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tributar on volen. En tot cas sí que vull reafirmar que hi ha
empreses que se’n duen els beneficis fora. És veritat que no és
una constant i que no són la majoria de les empreses, però hi ha
agències de viatges, o agències turístiques o empreses de
lloguer de cotxes, que després els beneficis no es
redistribueixen en aquesta comunitat autònoma, jo crec que
això és una realitat i l’hem de fer palesa.

I per això crec que cal tota la pressió política i totes les
demandes oportunes per canviar aquesta legislació i perquè els
beneficis que ens aporta el turisme i el consum en aquestes
illes, es quedin aquí a les illes i puguin subvencionar els nostres
serveis públics essencials. Gràcies.

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. Bé nosaltres, el Govern, des de les
diferents conselleries, des de diferents àmbits, estam parlant
amb la patronal de Petites i Mitjanes Empreses de vehicles de
lloguer, perquè per les dues part, tant per part del Govern, com
per part de les empreses de lloguer, la petita i mitjana empresa
de Balears, tenen interès en tornar pagar els impostos aquí. Per
tant, estam en contacte i en diàleg amb aquestes empreses. 

Però la conclusió que jo vull fer és que hem vist que el
problema el va generar el Partit Popular, com vostè molt bé ha
identificat, crec que ens convé anar tots plegats a Madrid, al
Govern de l’Estat, perquè modifiqui la Llei reguladora
d’hisendes locals, perquè no hi pugui haver aquesta
competència fiscal en l’impost de circulació i per tant, millorar
aquesta situació.

I.8) Pregunta RGE núm. 15505/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a Consell regulador Vi de la Terra de
Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 15505/16, relativa a Consell
Regulador Vi de la Terra de Mallorca, 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. Aquestes setmanes s’ha fet públic el malestar per part de
la DO de Binissalem i de l’Associació de Bodeguers de
Balears, davant la decisió del Govern que l’òrgan provisional
del Consell Regulador Vi de la Terra de Mallorca el formin
només el consell regulador o la DO del Pla i Llevant. D’aquesta
decisió que ha pres la seva conselleria, és fàcil deduir que les
altres parts implicades, la DO Binissalem i les sis indicacions

geogràfiques protegides que fan vi en aquesta terra, queden
desplaçades.

Per això ens agradaria saber com s’ha pres aquesta decisió
i si és cert que només es faria tenint en compte la DO Pla i
Llevant, per formar part del Consell Regulador Vi de la Terra
de Mallorca?

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):

Presidenta. Diputada, evidentment no, la resposta és no. No
sols tenim en compte la denominació Pla i Llevant. Allò que
hem iniciat és el procés de crear el Consell regulador de Vi de
la Terra de Mallorca. Per crear aquest consell, s’inicia a petició
de petits cellers, que és una entitat que fa molts d’anys que està
reivindicant que es creï aquest consell regulador.

El 10 de juny, s’insta la conselleria a crear aquest consell
regulador. El consell regulador permet una ordre, s’ha de
tramitar, s’ha d’establir qui forma part d’aquest consell
regulador. Evidentment ha de formar part un president i un
vicepresident, elegits pels vocals d’aquest consell regulador. Hi
haurà quatre vocals dels productors de la IGP Vi de la Terra de
Mallorca i quatre vocals de cellers IGP Vi de la Terra de
Mallorca i dos tècnics amb veu i sense vot.

Això és la composició que s’ha de fer d’aquest consell
regulador que ha de caminar. Evidentment ens trobam davant
d’una dificultat, que hem de fer el cens de qui pot votar i qui
pot elegir. Hem de fer unes eleccions, han de ser unes eleccions
on tothom pugui votar lliurement, de forma transparent i de
forma secreta. I, per tant, hem de constituir aquestes eleccions.
Aquí a petició de petits cellers, que van proposar que fos la
denominació Pla i Llevant qui fes aquesta feina prèvia, aquesta
feina de preparació, que durant un any de forma provisional,
fes el cens, té l’ordre, l’ordre estableix que durant sols un any
o abans, hi ha d’haver aquestes eleccions.

Per tant, aprofitant l’estructura de Vi de la Terra, no té una
estructura creada, aprofitam la de la DO Pla i Llevant, perquè
tenen tècnics, perquè ja tenen la gent, tenen experiència amb
aquests procediments. L’únic que ha de fer la DO Pla i Llevant
és fer aquest procés de fer els censos. I després hi haurà les
eleccions, allà on s’establirà aquest consell regulador.

Per tant, aquest consell regulador serà un consell regulador
integrat per tots, representants tant de productors com de
cellers. I evidentment per la normativa, mai hi pot haver dins un
consell regulador un representant d’una DO o d’una altra. Per
tant, complirà normativa amb aquesta vocació i agrair l’esforç
de petits cellers per tirar endavant aquesta iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Presidenta. Sr. Conseller, em don per contestada.
Però també hem de tenir en compte que fa uns vint anys els
vins de Balears han augmentat la seva producció, la seva
qualitat i les seves vendes, tant dins com fora d’aquestes illes.
Ja hi ha gairebé 80 cellers de producció pròpia i cada any se
sumen a fires, diades i iniciatives que donen visibilitat a aquest
mercat.

Pensam que en cap cas no es pot posar en joc un sector que
ha hagut de suar molt per aconseguir ser on és, però
contràriament certes decisions que es prenen, van en contra de
la unitat del sector. Els demanem que s’asseguin a parlar, a
dialogar, amb tots, amb les dues DO, amb les IPP, amb
l’Associació de Petits Cellers de Mallorca i també amb
l’Associació de Bodeguers de Balears. La mesa hauria
d’incloure tots els agents i entre tots escollir quin tipus de
gestió volem per als vins d’aquí. En qualsevol cas el que no
s’ha de fer és tirar pedres al nostre terrat. 

Per acabar volem donar l’enhorabona als petits cellers, que
amb l’objectiu de millorar la qualitat del vi, han encapçalat
aquesta iniciativa i també a la DO Pla i Llevant, que ja
acreditada, està disposada a fer la funció de gestionar el cens.
Ara bé, la conselleria s’hauria d’haver implicat des de fa
estona, mínim des de l’any 2011 en aquest procés i s’hi han de
sumar els exclosos, s’hagin exclòs pel motiu que sigui. Hem
d’apostar pel vi de la nostra terra, perquè com veim agafa força
i és una indústria que s’ha d’ajudar i potenciar des de la
conselleria.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal. 

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

Gràcies. La importància de la IGP Vi de la Terra cada dia
és més present. Cada dia hi ha més cellers que estan fent feina
amb aquesta IGP. Per tant, l’anomalia és que encara no disposi
d’un consell regulador. Amb l’objectiu d’aquesta conselleria,
que es disposi el més aviat possible d’un consell regulador,
elegit entre els productors i els cellers que en formaran part. Per
això ens donam com a màxim un any per fer-ho possible, fa
molts d’anys que ja hauria d’existir. I ho feim amb el
mecanisme que ja es va emprar i ha tengut èxit, la DO d’Olives
va sortir també apadrinada, si em permeten l’expressió, per la
DO d’Oli.

Per tant, simplement estam repetint un procediment que ha
tengut èxit, un procediment de garanties, perquè com vostè ha
dit, ens hi jugam molt i volem anar amb peus fermes, amb
passes petites, però fortes. Per tant, volem un consell
regulador...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.9) Pregunta RGE núm. 15499/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport per aprovar els
pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2017.

Novena pregunta, RGE núm. 15499/16, relativa a suport per
aprovar els pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2017,
que formula el diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
El passat dia 27 d’octubre el Govern va firmar un acord amb el
Sr. Jarabo, que suposadament havia de significar tenir el suport
de Podemos durant la tramitació dels pressuposts i, per tant, la
seguretat que no hi hauria ensurts, ni esmenes impossibles a
l’hora d’aprovar els pressuposts de 2017.

No obstant açò, en els darrers dies hem vist com des de la
cúpula de Podemos, amb el que podríem qualificar de purga
stalinista, es varen suspendre de militància dues diputades de
Podemos, entre elles la presidenta del Parlament, precisament
perquè havien dit a una reunió interna que no compartien
l’actitud submisa del Sr. Jarabo i no entenien per què havien
d’aprovar aquests pressuposts. L’altre dia a la premsa
eivissenca, un diputat de Podemos també anunciava que no
aprovaria els pressuposts si no hi havia canvis substancials a les
partides destinades a educació.

Davant d’aquest panorama, Sra. Consellera, en què
Podemos s’està desfent i on algun dels seus diputats han dit que
votarien en contra dels pressupostos, vostè, Sra. Consellera,
creu que té el suport suficient per aprovar-los?

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. Sr. Diputat, el Govern no dubta
que els pressupostos per a l’any 2017, entrats en temps i forma
en aquesta cambra el dia 31 d’octubre, s’aprovaran, i
s’aprovaran gràcies als acords signats que garanteixen la seva
aprovació. No ens queda cap dubte que els pressupostos són
millors gràcies a l’acord a què s’ha arribat i gràcies a la
participació dels diferents partits.

També li diré, per si no li ha quedat clar en tot aquest
procés, que són els pressupostos que permeten seguir amb el
full de ruta marcat pels acords pel canvi, i són els pressupostos
que pitgen l’accelerador d’aquesta legislatura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Camps.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Cladera, idò miri,
gràcies a aquesta crisi de Podemos hem pogut conèixer algunes
qüestions que des del nostre punt de vista són certament
preocupants. La qüestió és que Podemos ha utilitzar la seva
posició privilegiada per negociar uns pressupostos amb
l’objectiu d’afavorir determinats interessos particulars, i no ho
deim nosaltres, ho diu Podemos mateix; s’ha afavorit Daniel
Bachiller fins ara, i també s’han afavorit determinades
empreses relacionades amb el Sr. Jarabo. Ara entenem les
presses del Sr. Jarabo per firmar aquest acord amb vostè per tal
d’aprovar aquests pressupostos. Volia, per tant, entenem
nosaltres, seguir mantenint els seus privilegis. I vostè, Sra.
Cladera, conscientment i inconscientment ha estat la
colAlaboradora necessària perquè açò sigui possible. 

Els seus pressupostos neixen, per tant, amb una ombra de
dubte; hauríem de saber què ha costat als ciutadans aquest
acord amb Podemos. Ja li ho vaig dir fa unes setmanes, Sra.
Cladera: vostè té un problema, vostè ha escollit malament els
seus socis. Li vam oferir pactar amb nosaltres aquests
pressupostos i vostè...

(Remor de veus i algunes rialles)

...es va estimar més pactar amb Podemos. Ara té un problema,
i té un problema molt seriós que afecta no només a l’estabilitat
del Govern, que sí, sinó a la mateixa consecució d’aquests
pressupostos.

Sra. Consellera, vostè té un problema i l’hauria de
solucionar. La seva mala elecció l’ha duita a aquest carreró
sense sortida. Moltes 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. Sr. Camps, jo crec que qui té un
problema és vostè. Vostè té un problema i li provoca urticària
que aquest govern pugui dur endavant un pressupost per a l’any
2017 pensant en el benestar dels ciutadans.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Jo crec que això és el problema que tenim. Però aquest
govern no actua sota cap pressió; aquest govern i els
pressupostos 2017 s’han fet d’acord com està fent feina sempre
i des del minut u aquest govern, que és amb diàleg, amb
consens, amb pactes i amb acords, i això sempre és per ser més
forts i per millorar, però sobretot per millorar la satisfacció i el
benestar dels ciutadans, cosa que no poden fer vostès, i que els
podem dir que no sempre ho han fet, perquè sempre han actuat
sota el mando y ordeno del Sr. Bauzá la passada legislatura. En

canvi aquest govern està disposat i actua sempre d’acord amb
el diàleg i el consens.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Ja m’hauria agradat, Sr. Camps, ja m’hauria agradat trobar-
lo preocupat pel pressupost quan el Govern de Madrid entorpia
l’elaboració dels pressupostos d’aquesta comunitat autònoma,
i per tant entorpia el benestar dels nostres ciutadans. En aquell
moment m’agradaria haver trobar el Partit Popular donant
suport a aquest govern o preocupant-se, en compte d’ara, que
l’únic que fa és baixar al fang i fer renou, perquè és de l’únic
que viuen vostès, no viuen de millorar el benestar a aquests
ciutadans, i per això aquest govern, amb els socis que donen
suport, aprovarà un pressupost en temps i forma, en temps i
termini també, cosa que entenc que no li agradi, però aquest
govern segueix el seu full de ruta, treballa dia a dia per millorar
el benestar dels ciutadans, i també vostès tenen una oportunitat:
ara dins el tràmit parlamentari poden fer propostes
constructives i positives, les quals nosaltres estam com sempre
disposats a negociar, a parlar, i a arribar a un consens com
estam sempre fent durant la legislatura. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 15502/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pressió per elaborar el
pressupost de la Conselleria de Transparència, Cultura i
Esports.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE 15502/16, relativa a pressió per
elaborar el pressupost de la Conselleria de Transparència,
Cultura i Esports, 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. Bon dia a tothom. Bien, estamos
viendo precisamente como los expedientes abiertos por la
dirección estatal de Podemos a la Sra. Presidenta del Parlament
y a la diputada Sra. Seijas pues afectan directamente a la
tramitación de los presupuestos de la comunidad autónoma, y
no solamente afectan a la estabilidad de esta cámara. 

Estamos delante una nueva crisis, una nueva crisis después
de la crisis del espectáculo que se dio con el cese de la
consellera Camps, su antecesora, y las acusaciones cruzadas
entre posibles casos de tráfico de influencias o irregularidades
afectan directamente a la gestión de fondos públicos y a
decisiones del Govern y de la televisión autonómica. Aun no
sabemos si nos encontramos, entonces, ante un expediente
meramente interno por presiones en la tramitación de
presupuestos, o ante una purga interna a los diputados por
denunciar las supuestas irregularidades de su secretario general
regional ante Madrid, o si ha sido utilizado por Podemos como
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arma para desviar la situación en su lucha interna en las
primarias.

Pero usted es la consellera de Transparencia, y de usted
depende orgánicamente IB3, y por tanto consideramos positivo
que dé explicaciones ante esta cámara. ¿Ha tenido usted, Sra.
Consellera, presiones por parte de Podemos y de su dirección
regional para favorecer a productoras relacionadas con el Sr.
Jarabo o para colocar a terminadas personas en la dirección de
IB3? 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,
CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Li puc assegurar que no he rebut cap tipus de pressió ni per
elaborar el pressupost de la meva consellera, ni de dins ni de
fora.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, según se ha publicado por la
prensa la productora de la que era socio el Sr. Jarabo ha tenido
un incremento de un 635% en su facturación. Yo quiero pensar
que a casi todas las empresas les gustaría tener incrementos de
ese tipo. En 2015 ha incrementado sustancialmente su
facturación con IB3, pasando a 126.000 euros; o en lo que
llevamos de 2016, a 117.000 euros, y estando personas al frente
de dicha productora, personas relacionadas. El código ético de
Podemos dice textualmente: “Evitar la contratación pública con
empresas en las que un miembro de Podemos o sus familiares
puedan tener algún tipo de interés económico”. Está claro que
el Sr. Jarabo incumple no solamente su código ético, sino que
el Govern participa activamente en ese incumplimiento, y que
la Conselleria de Transparencia poco aporta. 

Seguramente debe ser una casualidad que el 19 de
septiembre se aprobara un contrato menor a dicha productora
por 19.793 euros, es decir, el 19 de septiembre de este mes, por
parte de su conselleria para un contrato menor, y de un
documental cuyo autor era, coautor, el Sr. Jarabo; o
seguramente debe ser una casualidad que el BOIB de 10 de
noviembre publicara una resolución de Instituto d’Estudis
Baleàrics en que le da una subvención directa a dicha
productora. Pero sus explicaciones, desgraciadamente,
demuestran que la Conselleria de Transparencia de
transparencia solamente tiene el nombre y que evidentemente
el Govern está en una crisis más debido a su actuación.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,
CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Bé, jo sé que vostès no entenen que aquest govern no
ingereixi en cap sentit dins IB3, perquè creim, ho tornaré a
repetir, en la televisió pública de qualitat, però sobretot
independent. 

Jo l’únic que li diré a vostè és que si té tota aquesta
informació és perquè evidentment en aquest govern sí hi ha
transparència, perquè les ajudes a través de l’IEB són
públiques, i com vostè ha dit no és una subvenció directa, són
subvencions que es publiques i es treuen per a tot el sector
audiovisual. 

Però a mi em preocupa una cosa, realment: que vostè pensi
que pel fet que un parlamentari d’un grup polític que dóna
suport al Govern i ve del sector audiovisual, aquest govern ha
de deixar d’apostar pel sector audiovisual, que és un sector
estratègic. A mi açò em preocupa, perquè tenc la impressió que
creuen molt poc en les institucions, creuen molt poc en el
Parlament, creuen molt poc en el Govern, i açò em preocupa
molt. I també em preocupa perquè crec que devia ser la seva
manera de procedir. Però li dic que no és la d’aquest govern la
manera de procedir; aquest govern només mira per l’interès
general, no per l’interès particular, i si tenen qualque denúncia
a fer jo som la primera que els dic que vagin a fer-la, la
denúncia, que la facin, la denúncia, però no facin demagògia,
senyores i senyors, no facin demagògia!, perquè és demagògia
pura i dura.

Jo en aquest sessió de control en el Parlament el que
m’alAlucina és que es tractin temes com la inestabilitat del
Govern, les pressions rebudes, els problemes...

(Remor de veus)

...els problemes dels partits polítics...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor. Senyors, silenci, per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,
CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

...dels partits polítics, no de la gestió del Govern, dels partits
polítics, però no els preocupin gens les dues coses que han
passat aquests dies en polítiques estatals on el seu, el seu partit
governa a Madrid en aquests moments i amb uns efectes, ja em
dirà, no, és que som al Parlament de les Illes Balears,
evidentment que som al Parlament de les Illes Balears, però
vostès quan van a cercar els vots per Madrid no els diuen açò
als ciutadans de les Illes, bé que els hi diuen que els
representaran a Madrid, però quan són a Madrid no els
representen, i ara ens fan el descompte de residents...

(Alguns aplaudiments)
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... ens putegen amb el descompte de resident i, a més, ens
reclamen inversions en temes d’infraestructures d’aigües i
d’altres coses. Açò és del que realment vostès s’haurien de
preocupar.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 15492/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a projecte de llei de família.

LA SRA. PRESIDENTA.

Onzena pregunta, RGE núm. 15492/16, relativa a projecte
de llei de familia -silenci, per favor- que formula la diputada
Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la diputada Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gràcies, presidenta. Consellera, desde Ciudadanos creemos
que un gobierno tiene que crear las condiciones necesarias que
permitan el desarrollo familiar para que trabajar y formar una
familia no sea una misión imposible, que la maternidad no se
convierta en un obstáculo en el desarrollo profesional de la
mujer, que los padres tengan tiempo para educar y estar con sus
hijos, que las familias numerosas o las que cuidan a sus
mayores o personas con discapacidad se vean respaldadas con
políticas reales de apoyo, que nuevas realidades familiares
encuentren respuesta a sus problemas. En fin, consellera,
mucho trabajo en medidas efectivas de apoyo a la familia que
ustedes no están haciendo ni legislando. Creo que la familia
está desatendida y es la gran olvidada por este gobierno. 

Mire, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ustedes
derogaron una ley específica de protección y atención social a
la maternidad; frente a esta inexplicable derogación, a la que
nos opusimos todos los grupos de la oposición, usted declaró
que el Govern estaba elaborando una ley de familia, pero ya ha
pasado año y medio desde su promesa y nada sabemos de esta
ley.

Consellera, ¿nos podría dar una fecha aproximada de
cuándo se publicará el proyecto de ley de familia?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bon dia, presidenta. Bon dia a tots els presents a la sala. El
Govern està elaborant la llei de familia a través de la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. En aquest moment
ja hem recollit tota la informació de cada una de les
conselleries i direccions generals amb relació a totes les
prestacions que actualment es donen a la familia i no tenen
caràcter de llei, és una prestació arbitrària. I també ja hem fet
l’estudi comparat de totes les lleis de familia que estan al

voltant de les Illes Balears. Confiam que el mes d’agost
nosaltres puguem lliurar, el Govern pugui lliurar al Parlament
aquesta llei de famílies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, consellera. Realmente esperemos que así sea, que
sea rápido porque nosotros también hemos mirado las
prestaciones y hoy por hoy, según datos facilitados por su
propia conselleria y publicados en la página web de la
Conselleria de Hacienda, el gasto que realiza este govern para
políticas de apoyo a la familia y a la infancia es, per cápita, de
2,14 euros por persona, 2,14 euros por persona y año. 

Para saber también lo que se invertía en ayuda a la
maternidad he puesto la palabra “maternitat” en el buscador y
el resultado de lo que se invierte en políticas de apoyo a la
maternidad es que no se había encontrado la palabra
maternidad en todo el documento de presupuestos. 

Consellera, creo que le falta un buen impulso a la política
de familia de este govern. De hecho, la sociedad civil, ya
cansada de esperar y frente al inmovilismo del Govern, ha
registrado esta semana una ley de familia. Consellera, espero
que el documento le ayude a activar el trabajo y a elaborar una
buena ley sin más demora.

Gracias.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, diputada. No passi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni. Té la paraula la Sra. Fina Santiago. 

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Moltes gràcies, presidenta. No es preocupi, Sra. Diputada,
com que aquest govern és estable per agost tendrà aquesta llei
de familia. No estic d’acord amb vostè amb l’anàlisi que fa que
aquest govern no es preocupa per la familia, si vostè creu que
la llei que sustenta la prestació econòmica de la renda social no
és la primera ajuda econòmica amb caràcter de dret subjectiu
que tenen les famílies, és que no fa una bona anàlisi. La
primera ajuda econòmica de dret a la història de les Illes
Balears que té una familia és la Llei de renda social, que a més
ara l’ampliarem. Si vostè creu que tota la inversió que feim en
dependència, que ja hem superat els 13.000 beneficiaris no és
apostar per la familia és que fa una mala anàlisi. Si vostè creu
que l’augment de les beques de menjador escolar no és apostar
per les famílies és que fa una mala anàlisi. 

Per tant, m’agradaria veure aquests indicadors amb relació
a altres anys com han canviat. Aquest govern aposta per la
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familia, entenc que la familia és un nucli central de la nostra
cultura i de la nostra estructura, però no tot el que fa darrere
posa, té el llinatge de famílies, però sí que fa programes
d’integració familiar i la renda social n’és un clar exemple.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 15501/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a partides pressupostàries
afectades per les pressions dels socis del pacte de govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 15501/16, relativa a partides
pressupostàries afectades per les pressions dels socis del pacte
de govern, 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.
Sra. Consellera, no s’equivoqui, no som nosaltres els qui
baixam al fang i el remenam. Crec que aquesta vegada
s’equivoca i de molt, precisament va ser a Madrid i no va ser el
Sr. Montoro, que vostè tant anomena aquí. Va ser precisament
un dirigent de la formació política que aquí els dóna suport a
uns pressuposts sense demanar a canvi, que va fer unes
acusacions molt greus i va dir, entre altres coses, que el que es
feia amb els pressuposts a les Illes Balears podia ser un
possible cas de corrupció. Això era el Sr. Echenique, secretari,
perdó, secretari d’organització, crec, de la formació política
Podemos. I és de suposar que algú d’una bancada de per aquí
li va donar aquesta informació perquè fes aquestes
declaracions.

Miri, Sra. Consellera, cada vegada que hi ha un pacte a la
nostra comunitat autònoma d’esquerres acaba com el rosari de
l’aurora, i aquesta vegada comença fins i tot abans, comença
abans. La realitat és que tenim un govern dèbil, la realitat és
que teniu un suport extern dèbil que, a més, té una crisi interna
que des de Madrid l’atribueixen a un possible cas de corrupció.
No sabem si aquesta és la nova forma de fer política de la nova
casta, no sabem si és manipular els pressuposts i les partides
pressupostàries per beneficiar tercers amb carnet polític o és un
assalt a IB3 que estava segrestada, segons ells. 

Sigui com sigui, Sra. Consellera, vostès són molt amants de
les comissions d’investigació, crec que a vostè li interessaria fer
una comissió d’investigació en aquest parlament a cada una de
les conselleries per saber quines partides s’han manipulat amb
un suport extern per tal de beneficiar terceres persones, Sra.
Consellera. Aquesta és la realitat del que avui tenen vostès
aquí.

Per tant, la pregunta és molt clara, quines altres partides hi
pot haver en el pressupost o hi ha en els pressuposts que hagin
estat manipulades per beneficiar terceres persones amb carnet
polític? Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

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. Sr. Diputat, jo ho repetiré les
vegades que faci falta, aquest govern actua sempre d’acord amb
l’interès general per sobre dels interessos particulars i no es
doblega a cap pressió ni una. A això vostès no estan
acostumats, ja ho sabem que no estan acostumats, però aquest
govern actua així des del minut u, amb diàleg, amb acords, amb
pactes amb els diferents àmbits i en aquest cas amb el Grup de
Podem que des del minut u ha entrat a negociar els pressuposts
per arribar a un pressuposts l’any que ve per a la nostra
ciutadania i millorar el seu benestar. Això ens fa forts, encara
que no els agradi, això ens fa forts.

I jo els diria el que sí estam acostumats a veure en aquesta
comunitat autònoma és un rosari de corrupció i de gent que
passa pels jutjats gràcies al Partit Popular.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Santiago Tadeo. 

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, el lamentable és
veure que des de Madrid els que donen suport a aquest govern
i a aquests pressuposts sense demanar res a canvi diuen que el
que passa pot ser un possible cas de corrupció. Això no s’ha
destapat aquí sinó directament des de Madrid, i deu ser perquè
qualque cosa hi ha. Poden dir el que vulguin, però va ser el
partit, el grup parlamentari, el grup parlamentari no, la
formació Podemos a nivell nacional que va destapar aquest cas,
no va ser el Partit Popular que va baixar als fangs. Sra.
Consellera, facin uns pressuposts com toquen i que no tenguin
cap corruptel·la.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(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. Precisament, Sr. Diputat, aquest
govern amb la negociació de més que hem tengut amb el Grup
de Podem tenim uns pressuposts entrats en temps i forma a la
cambra tot i les dificultats que ha posat Madrid, record que
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vostè en aquell moment tampoc no hi era ni ajudaven ningú ni
se’ls va sentir en cap moment cap pregunta en aquest sentit. Per
tant, els pressupostos estan ja a la cambra i esperam, com els he
dit els convidam a presentar propostes positives en comptes de
baixar al fang tant com els agrada i fer aquesta demagògia
perquè al fons el que els preocupa és que hi hagi uns
pressupostos per a l’any 2017 tant bons com els que ha fet
aquesta govern per a la comunitat autònoma i per als nostres
ciutadans per a l’any que ve, però jo trob a faltar... -i repetesc,
aquest govern actua per interès general-, però el que trob a
faltar són les pressions vostres conjuntament amb les nostres
quan hem d’anar a reclamar a Madrid tot el que pertoca a
aquestes Illes Balears. 

En comptes de fer aquest debat que fan avui, per què no fan
el debat i van a pressionar al Govern del Partit Popular que ara
governa a Madrid quan han de complir amb un millor sistema
de finançament, amb un règim especial per a Balears, a
reclamar aquest sobrecost..., que no ens reclamin el sobrecost
de les dessaladores com ens han comunicat aquests dies, a
reclamar inversions estatutàries, amb el conveni de carreteres,
etc.? 

Aquí és on m’agradaria veure’ls en comptes de fer aquest
renou i aquest fang que els agrada fer, perquè els que els
preocupa i no els agrada i els provoca urticària -repetesc- és
que aquesta comunitat autònoma a principis de 2017 tengui uns
pressupostos que procuren per al benestar dels ciutadans
d’aquestes illes i que sempre ho ha fet i ho fa des del minut u
amb diàleg, amb consens arribant a pactes i a acords, i això ens
fa molt més forts, molt més plurals i molt millors que la feina
i la política que varen fer vostès que -com els repetesc- és
malauradament... sí que els ciutadans de les Illes Balears hem
de veure un rosari de corrupció passant pels jutjats un dia rere
l’altre.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 15493/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a patrimoni de Sa Nostra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 15493/16, relativa a
patrimoni de Sa Nostra, que formula el diputat Sr. Xavier
Pericay i Hosta del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr.
Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, bon dia a
tothom, Sra. Presidenta del Govern, li podria demanar per
l’estabilitat del Govern, no ho faré; li podria demanar també
per aquesta segona residència que sembla que té a Catalunya
els darrers caps de setmana, tampoc no ho faré; venc a
demanar-li estrictament pel patrimoni de Sa Nostra.

Com vostè sap fa uns dies vàrem saber que l’edifici de
l’Obra Social del carrer Concepció ja no pertany a la Fundació
Caixa de Balears, que és com s’anomena ara l’antiga Fundació
Sa Nostra, que la fundació hi és, però en règim de lloguer.

Abans BMN, al banc on s’ha dissolt ara Sa Nostra ja
s’havia tret del damunt l’antiga seu de la Plaça de Sant
Francesc i abans encara s’havia desprès de la finca de Sa
Canova dedicada a l’experimentació agrícola.

Ja sé que tot això va passar quan vostè no tenia
responsabilitats de govern, ni vostè ni el seu govern actual,
quan comandava aquí el Partit Popular, però com que en això
de Sa Nostra populars i socialistes van prou alhora, sobretot
quan es tracta que no sapiguem aquí, en seu parlamentaria el
que va passar, m’agradaria saber si el seu govern va comptes
fer en aquest moment alguna cosa per salvar el que queda del
patrimoni de l’antiga Sa Nostra, és a dir, si no vaig errat Can
Tapera, Son Fuster i el patrimoni artístic de la caixa que no ha
quedat en mans de la nova fundació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pericay, per la seva
pregunta, com vostè sap i en feia esment, el procés de
reestructuració de les caixes va ser un procés que es va fer en
l’àmbit estatal amb unes polítiques amb les quals no estam
absolutament d’acord, però el resultat ara es comença a veure
i veig que a vostès també els preocupa.

Li distingiré dues qüestions que són les que fan referència
al que vostè avui em pregunta, el patrimoni artístic de Sa
Nostra per un costat, que la Conselleria de Transparència i
Cultura fa molts de mesos que fa gestions i reunions per veure
com és possible, com podem fer possible protegir-lo i que sigui
accessible als ciutadans d’aquestes illes, estam parlant d’unes
450 obres d’art de l’Obra Social de Sa Nostra, hem posat a
disposició de la institució els tres museus que gestiona la
conselleria d’àmbit estatal, museus de Mallorca, de  Menorca
i d’Eivissa i Formentera, per poder tenir l’exposició de forma
permanent, temporal o bé de forma itinerant i tematitzada. La
colAlecció del BMN actualment arriba a 4.500 obres, vostè sap
que el Govern en va demanar la cessió i no li va ser concedida
per part d’aquest banc.

El Consell de Mallorca, que és el responsable en
competències patrimonials, està treballant per la seva
catalogació, i això es podria tenir acabat al primer trimestre de
l’any 2017, em referesc a les obres d’art de l’Obra Social de la
caixa Sa Nostra que tenen un elevat valor patrimonial, foren
donades per molts de ciutadans d’aquestes illes i també hi ha
una sèrie numismàtica amb característiques especials.

Quant al que vostè em demana del patrimoni mobiliari, no
sé si em demana que el Govern el compri, que és l’única opció
que té i que... vostè sap perfectament la situació financera que
té el Govern, les prioritats polítiques que tenim, estam parlant
de Can Tapera, com deia, de Son Fuster, de la residència antiga
de Can Domenge o del carrer Concepció que he vist també pels
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mitjans de comunicació i pel que sabem estan en acords amb el
Consell Insular de Mallorca.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Presidenta del Govern,
per les seves explicacions. Bé, jo lament que aquestes 4.500
obres, peces del que és el patrimoni artístic i que estan en mans
de BMN les hagin donades ja per definitivament perdudes i que
no hi pugui haver cap gestió en aquest sentit. En tot cas, aquest
altre patrimoni que queda en aquests moments en mans de la
nova fundació, si efectivament serà exposat als museus crec
que és una bona notícia, si efectivament tot això està en procés,
el que m’agradaria saber és quan tardarà a fer-se.

Però també li volia recordar que vostès al nou patronat
d’aquesta fundació tenen representació, tenen al patronat un
membre de la Conselleria d’Hisenda i, per tant, això els dóna
també possibilitat d’intervenir i de garantir que aquest
patrimoni de Sa Nostra que queda encara, no només...
evidentment, no dic que el compri, però vostè sí que hi estan al
damunt i com va passar amb Can Tapera que va estar a punt
d’hipotecar-se i no es va hipotecar, vostès tenen possibilitats
d’intervenir-hi.

Crec que aquesta és la seva obligació, sé que efectivament
el Consell de Mallorca ha fet una gestió en l’edifici del carrer
Concepció, una permuta, i crec que és una bona notícia, però
vostès també han d’estar damunt de tot això i per tant...
bàsicament per intentar que això no s’acabi també dilapidant
com s’ha dilapidat tot allò altre d’aquesta... tot aquest patrimoni
de la fundació.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

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, evidentment el Govern
hi està damunt, jo li he explicat les gestions que estam fent en
el que és competència nostra i en el que podem actuar que és en
tot el tema patrimonial, estam fent treball conjuntament amb el
Consell Insular de Mallorca, també n’hem parlat amb els altres
consells insulars, sobre com podem oferir alternatives perquè
aquestes obres d’art puguin ser protegides per un costat, que no
hi estaven, i per un altre costat puguin ser accessibles als

ciutadans de les Illes Balears. Estam en aquest procés de
negociació. Evidentment, encara no tenim cap acord (...), per
això no li puc dir tampoc cap data concreta perquè no tenim
cap acord tancat.

I pel que fa referència al patrimoni mobiliari que és ara del
BMN i per tant, és una empresa privada, estam actuant amb el
límit de les competències que tenim i farem feina perquè sigui
el més danyí possible per als interessos dels ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 15507/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a inversió en el laboratori de Bachiller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 15507/16, relativa a
inversió en el laboratori de Bachiller, que formula el diputat
Jaume Font i Barceló del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula el diputat Sr. Jaume
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Presidenta del Govern, en el mes de març durant el debat sobre
la Facultat de Medecina vaig dir a la Sra. Camargo: vostès
tenen un secretari de política d’acció institucional de Podemos
que és el Sr. Bachiller, que acapara el 22% del tema
d’investigació amb un conveni caducat i, quina és la producció
d’aquest 22%?, li deia jo, quina és la producció?, i li vaig dir...
em diu ella: demani-ho els investigadors. 

La resposta de la Sra. Camargo va ser que havia estat
desencertat, que mantingués la tranquilAlitat, que havia dit
alguna cosa molt greu i que no esmentàs persones que no són
aquí ni tampoc no es poden defensar.

Posteriorment, al mes passat durant el debat de l’estat de la
comunitat autònoma li vaig demanar a vostè: fins quan
mantindran el “xiringuito” del Sr. Bachiller perquè el contracte
a Madrid ja ha acabat?, llavors em va reconèixer vostè que era
cert que des del desembre de 2015 Madrid va aturar el conveni
que beneficiava el Sr. Bachiller i vostè deia que “des de la
conselleria s’està treballant amb el CSIC a veure quines
possibilitats hi ha de refer el conveni i quines no i quan
sapiguem si és bo per a les Illes Balears el firmarem o no el
firmarem i això és públic i notori, absolutament transparent; ara
bé, no confonguem això en cap tracte de favor ni molt manco”,
em deia vostè.

Si no hi ha cap tracte de favor, Sra. Presidenta, què està
discutint ara Podemos? Si no hi ha cap tracte de favor, per què
el director general d’Innovació Josep Lluís Pons de MÉS ha
intentat trobar un lloc al Sr. Daniel Bachiller al Parc Bit? Per
què s’indigna i denuncia ara Podemos una situació privilegiada
que ja coneix des del passat mes de febrer i sobre la qual no
varen fer? 
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És més, l’afectat ha seguit participant amb el vistiplau de tot
el pacte en les negociacions pressupostàries. Si acceptaren que
en el pressupost del 2016 es pagués 175.000 euros al laboratori
Bachiller, corresponent al 22% del total del pressupost destinat
a innovació, per què ara consideren que no és bo per als
pressuposts de 2017?

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. Evidentment
aquest és un tema que ja n’hem parlat en diferents ocasions i li
vull fer una reflexió de caràcter general. Aquest Govern, fruit
dels acords pel canvi, té molt clar que hem d’introduir mesures
per a una millora del nostre model econòmic i només es pot fer
des de l’aposta ferma per la recerca i la innovació. 

Hem coincidit amb el seu grup parlamentari en inversions
importants que hem fet durant aquest any i mig, el que fa
referència a la facultat de medicina, l’aposta clara per la FISIB,
que augmentarà el pressupost per a l’any 2017, amb la
necessitat d’una Llei de la ciència que estam preparant. Amb
l’aposta ferma per obrir el complex científicotècnic en el Parc
BIT que s’obrirà el 2017, amb la línia de suport als
investigadors, a les empreses innovadores. I en tot això, és allà
on s’ha d’emmarcar la colAlaboració que es té des de l’any 2005
amb el CSIC, amb un projecte d’investigació. Nosaltres creim
que la colAlaboració amb el CSIC és positiva des del Govern les
Illes Balears i és un conveni que, com vostè sap, es referia al
2005, tenia una caducitat de 10 anys i caduca el desembre de
2015, que és quan es comença a liquidar. Però amb la voluntat
que des del Govern vàrem fer palesa, des del minut u,
d’intentar seguir negociant amb el CSIC la possibilitat de
mantenir algun conveni.

Hem estat parlant, jo li ho vaig dir molt clar, si és
interessant per als interessos generals signarem i si les dues
institucions consideram que no és oportú, no signarem. Que és
el que vàrem decidir dia 28 d’octubre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, un
conveni no necessita onze mesos per liquidar-se, així de clar.
Des d’El Pi som defensors totals i absoluts en el tema
d’innovació i d’investigació, ho hem demostrat més que partit
durant aquest darrer any i dos mesos. Fins i tot hi ha hagut gent
que se n’ha rigut de nosaltres. Vàrem fer una proposta de
resolució perquè hi hagués un increment substancial a
l’IDISPA. Davant el fet que l’Institut de Biologia que volen fer

vostès, però Madrid no li deia, se’ns obre un nou interrogant i
és per què el seu Govern volia muntar un institut de biologia
regenerativa a 4,6 quilòmetres d’allò que és el centre
d’investigació que tenim a Son Espases?

És més, que feia la Sra. Bàrbara Terrassa, directora general
d’Innovació a la Fundació Caubet (...) el “xiringuito”...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Deixi’m parlar que és d’allò que tenim en aquests
moments...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Remor de veus)

(Se sent de fons el Sr. Font i Barceló que diu: “Una
vergonya! Una vergonya!”)

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. A veure, Sr. Font, si som capaç
d’explicar-li bé. 

És un conveni que ve de l’any 2005, vostè era conseller, per
ventura sap més bé per què el Govern va tenir interès en aquell
moment a fer un conveni específic per a un grup d’investigació
respecte unes qüestions molt concretes, un conveni que es va
fer amb una caducitat de 10 anys, que ha caducat l’any 2015.
Una denúncia que va fer el CSIC del conveni el setembre i a
partir d’allà començam el procés de liquidació des de la FISIB
i la Conselleria de Salut i la negociació que es fa des
d’Innovació, per poder continuar en la recerca en àmbits que
siguin prioritaris des del Govern de les Illes Balears.

I, efectivament, aquests processos no són fàcils i vostè que
ha estat conseller ho sap perfectament, liquidar un conveni de
10 anys, on hem de parlar tant del material, com dels
investigadors que han treballat, com dels projectes de recerca
que estan encara actualment en vigor i que per tant, s’ha de
reubicar totes aquestes qüestions, té la seva durada. Després
d’aquest procés de relacions amb el CSIC, nosaltres dia 28
d’octubre feim públic que no veim la possibilitat de continuar
en aquests moments amb aquesta institució de referència en
termes d’investigació, que evidentment és un interès per part
del Govern de les Illes Balears poder reobrir en el moment que
sigui oportú.

Però l’important de tot això és l’aposta ferma que vol fer el
Govern en termes d’innovació i recerca i és la pujada de
pressupost de la Conselleria d’Innovació, fins a 13,5 milions
d’euros i per tant, (...) capítol.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra Presidenta, el seu temps s’ha exhaurit.

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

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 15511/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
polítiques de redistribució de la riquesa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta RGE núm. 15511/16, relativa a
polítiques de redistribució de la riquesa, que formula la
diputada Sra. Laura Camargo i Fernández del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula la diputada
Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Presidenta. Sí, Sra. Armengol, hem conegut
darrerament gràcies a un estudi de la xarxa d’inclusió social,
que només a Mallorca hi havia l’any 2015, un total de 156
persones que viuen de manera permanent al carrer; 131 a
Palma; 4 a Son Banya i la resta a diferents municipis de la
nostra illa.

Sabem també que no són totes les que hi són, com s’ha
revelat dins aquest estudi i el fan sobre el qual dormen aquestes
persones a l’hivern, és molt més important que el fang que està
tractant de crear el Partit Popular i també El Pi amb les seves
preguntes...

(Remor de veus)

Aquestes persones amb cara i ulls i totes les que no surten
a l’estudi, però fan cada dia cua a l’església dels Caputxins,
quan passem per allà, dormen als carrers, dormen als bancs, són
el rostre de la misèria, són els vertaders perdedors d’aquesta
crisi que té causes i que té causants, que no són producte d’un
fenomen meteorològic, sinó que s’ha produït per mor que
alguns s’enriqueixin més, més que d’altres cada vegada són
més pobres.

Enmig d’aquesta suposada millora, recuperació econòmica,
producte de l’arribada massiva de turistes, estam veient que les
condicions de vida d’aquestes persones encara no milloren, hi
ha moltes persones que han de dormir al carrer. Hi ha moltes
persones que encara estan sotmeses que per exemple passi el
que va passar ahir amb una dona de 81 anys, que per un tall de
llum va perdre la vida a la seva casa per un incendi.

Això no és exclusiu de la nostra comunitat autònoma, però
va passar l’any passat aquí i també està passant en aquests
moments a les nostres illes. Les darreres dades de l’INE posen

de relleu que en els últims deu anys s’ha produït una pèrdua de
salaris més baixos, mentre que els salaris més alts han apujat.

Amb l’actual Govern del Partit Popular, la tendència clara
és que no se solucionarà ni es posaran mesures per tal de
millorar el nostre sistema de finançament autonòmic i tampoc
no podem esperar millores en el sistema de mercat laboral, amb
una ministra com és Fátima Báñez, que no sap resar-li a la
Verge del Rocío, a veure si soluciona la nostra situació.

Llavors en aquest context li vull demanar quines mesures
concretes del Govern balear en matèria econòmica estan
destinades a garantir una millor redistribució de la riquesa, en
un context polític en el qual no és previsible que hi hagi una
millora del nostre sistema de finançament autonòmic?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Camargo.
Amb la definició, amb el diagnòstic que vostè ha fet, justifica
perfectament per què guanya l’esquerra el 24 de maig i per què
hi ha un acord de govern, molt diferent a allò que estava
succeint en aquesta comunitat autònoma. I, efectivament,
veníem d’una època ideològica de molta duresa, amb governs
de dretes aquí i a Espanya, on la norma era l’austeritat, els
retalls i afectar la crisi econòmica, o fer pagar la crisi
econòmica a els esquenes dels més febles, de la classe mitjana
i treballadora d’aquest país.

L’informe a què vostè feia referència dels sense sostre del
2014, però sí que evidentment són xifres molt dures i com li
deia, això justifica la part política del per què la negociació
d’aquest pressupost, igual que de l’anterior pressupost de l’any
2016. 

Hi ha tres qüestions que crec que són bàsiques i crec que
vostès comparteixen molt bé amb el Govern de les Illes
Balears. Primer de tot la política d’ingressos, necessitam tenir
més ingressos per poder redistribuir millor la riquesa. Allò que
ens diferencia amb aquella bancada d’allà, és que nosaltres
volem que es generi riquesa, però volem que es redistribueixi
molt millor del que succeïa i, per tant, que tothom tengui
igualtat d’oportunitats. Política d’ingressos, per tant, una
política fiscal més justa, on paga més qui més té i això ho estam
fent en el pressupost del 16 i del 17; un nou impost que paguen
els de fora, per ajudar-nos a poder fer les inversions necessàries
per a la petjada ecològica; deduccions fiscals per als més
febles, aquest any introduïm la deducció fiscal per al lloguer
d’habitatge als menors de 36 anys, als discapacitat i a les
famílies nombroses, no com passava abans, que les deduccions
fiscals eren per a l’assegurança privada de la sanitat. Aquesta
és una gran diferència.
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També evidentment amb una reivindicació forta davant del
Govern d’Espanya, per allò que és just i que no tenim i que
seguirem amb aquesta línia, i ara que no hi ha majoria absoluta
del Partit Popular, tendrem altres oportunitats sobre el sistema
de finançament autonòmic, règim especial per a les Illes
Balears o el pressupost general de l’Estat.

I després com gestionam millor la despesa pública i on
estam prioritzant. La prioritzam a salut, la prioritzam a
educació, la prioritzam a tot allò que fa referència a política
activa d’ocupació i a ajudar a la formació dels més febles. I
també d’una forma especial a la gent que passa més dificultats.
Per això una aposta ferma per la Llei de dependència, per això
una aposta ferma per la lluita contra la pobresa amb la renda
social, que és un orgull que aquesta comunitat autònoma sigui
pionera en la lluita contra la pobresa i que posi recursos
públics, que no vénen de l’Estat i que només han de pagar els
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma. En definitiva, les
polítiques que vostès i nosaltres hem compartit durant aquesta
legislatura. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Gràcies per la seva resposta. Tal com
jo ho veig, per tal de reduir l’escletxa de desigualtat
principalment hi ha dues mesures: la transferència de rendes
apujant els impostos a les rendes més altes; aquí tenim al top
cent dels més rics tres grans hotelers, Escarrer, Fluxà i Barceló,
i també hem de tenir en compte que aquests s’estan fent més
rics mentre que d’altres encara dormen als carrers. I també és
imprescindible ampliar el mercat de treball...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

...amb llocs de feina que siguin de qualitat.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 15504/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pressions polítiques del
pacte de govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE 15504/16, relativa a pressions
polítiques del pacte de govern, que formula la diputada Sra.
Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, no és
bo que una setmana més hàgim de parlar en aquesta cambra
dels embulls del seu govern i de la manca d’estabilitat que
afecta la primera institució de les Illes Balears. No es tracta de
baixar al fang, Sra. Armengol, és que el seu pacte i vostè
mateixa en aquests moments estan ben enfangats.

Sra. Armengol, vostè és la responsable del que passa a les
Illes Balears, no s’hi pot posar de perfil. Vostè va firmar uns
acords de governabilitat que incloïen també la Presidència del
Parlament. Vostè és presidenta gràcies a aquest pacte i n’és la
responsable; si no, per què la va cridar el Sr. Iglesias per
comunicar-li la decisió de suspensió cautelar de militància?; si
vostè no hi pinta res, en tot això, per què va dir el Sr.
Echenique que aquesta decisió és doblement important, no
només per una qüestió de disciplina sinó per les bones relacions
que mantenen amb el Govern de la Sra. Armengol? A què es
referia? Va demanar ajuda al Sr. Iglesias vostè, Sra. Armengol?

Sra. Presidenta, quines pressions polítiques rep dels seus
socis per governar aquesta comunitat?, i vagi en compte amb la
resposta, Sra. Presidenta, perquè ja hem vist avui que les
mentides i les no respostes tenen les cames molt curtes.

(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. Sra. Prohens, jo si fos vostè
intentaria respectar una mica més els processos interns de
qualsevol partit polític, però bé, és un consell que li don pel
que li vendrà en els mesos que vénen.

Segona qüestió. Aquest govern no es posa de perfil, ni té
cap problema d’estabilitat, ni té cap problema de no donar
compliment a la paraula donada als ciutadans i les ciutadanes
d’aquestes illes. I li recordaré que la paraula donada, que
l’important són les polítiques. Veníem de quatre anys
d’absoluta supèrbia, d’imposició, de manca de diàleg; de retalls
a tothom, especialment als més febles; de desfeta de l’educació,
de la sanitat i dels serveis socials, i per això neix aquest govern
i per això neixen els acords pel canvi, per canviar la política i
per canviar la vida i millorar la vida dels ciutadans i les
ciutadanes.

I en aquest any i mig, li agradi o no li agradi, hem
aconseguit reptes molt importants que ens fan sentir orgullosos,
però evidentment sabem que encara no és suficient; però de
tenir 100.000 persones manifestant-se contra el govern per la
política educativa tenim pau social a les escoles, tenim 600
professors més i tenim una política educativa que hem d’anar
millorant, però que millora molt respecte del que teníem. De
tenir una salut a la qual no podia accedir tothom per un tema
ideològic, tenim una salut universal i una millora en la inversió
sanitària. De tenir llistes molt llargues de la Llei de
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dependència, ara hem millorat moltíssim. De no fer res en la
lluita contra la pobresa, tenim una renda social.

En definitiva, Sra. Prohens, anam fent i complint allò que
diguérem als ciutadans i les ciutadanes d’aquesta comunitat
autònoma gràcies als acords pel canvi signats entre diferents
formacions polítiques. I aquest govern és un govern de consens,
de diàleg, d’escolta activa de la ciutadania i d’acords per a
polítiques basades en l’interès general entre els diferents grups
parlamentaris. Entenc que vostè no ho entengui perquè la seva
història és absolutament diferent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, gràcies
pels seus consells, però agrairia alguna setmana alguna resposta
a les preguntes que li plantej, perquè li demanem el que li
demanem vostè continua amb el seu mantra setmana rere
setmana i les preguntes continuen sense contestar.

Sra. Armengol, estan donant un espectacle. Continua
pensant que els socis de Podemos són socis estratègics, com
defensa el Sr. Sánchez? El darrer que hem conegut fa uns
minuts: una diputada de Podemos denuncia el seu propi grup
parlamentari per falsificar la seva firma per retirar preguntes a
la Comissió de Salut. Ho sabia, Sra. Armengol?, n’està
orgullosa? Són aquests els seus socis, Sra. Presidenta? 

Sra. Presidenta, va rebre pressions per als pressuposts de
2016 per afavorir el Sr. Bachiller?, va cedir i per això fins ara
no hem conegut tot el que hi havia darrere? Sra. Presidenta, per
què canvien el seu criteri en el conveni amb el CSIC i diuen
que es tracta d’un tema peculiar, referit al Sr. Bachiller?; a què
es refereixen, amb “peculiar”? Quina relació té Podemos amb
els càrrecs d’IB3 i els seus contractes? Vostè també és la
màxima responsable de tot el que està passant a IB3. Han rebut
pressions per fer els pressuposts i els contractes d’IB3?

Sra. Armengol, vostè es va presentar a una investidura
abans de fer públic el seu pacte de govern, i ja li vam dir que hi
havia uns acords que eren públics i uns altres que eren ocults
que anam coneixent setmana rere setmana. Sra. Presidenta del
Govern, què ens costa als ciutadans de les Balears que una
senyora que no ha guanyat mai unes eleccions estigui asseguda
al Consolat de Mar?

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Prohens, sap quin problema
té?, que pensen que tots són com vostès, i no és així. Aquest
pacte és en base a polítiques, clares, per als ciutadans de les
Illes, que les hi puc enumerar i que les hi continuaré enumerant
cada dia que passi. El que no veurà vostè és el que jo vaig
veure en el Consell de Mallorca, on es va fer un canvi de vots
entre Son Espases i Can Domenge, això és el que no veurà en
aquest govern.

I no anem tan enrere, i no anem tan enrere...

(Alguns aplaudiments)

Tampoc no veurà ni ha vist en aquest govern que el director
general d’IB3 sigui un conseller i que el gerent sigui el soci
d’un antic negoci del president Bauzá, com va fer el Sr. Bauzá
amb el Sr. Borja Rupérez. Això és el que no veurà, Sra.
Prohens.

(Més aplaudiments)

Veurà polítiques decidides i valentes en defensa dels
interessos de les Illes Balears, ens veurà davant el Govern
d’Espanya, sigui quin sigui, reclamant allò que és necessari per
als ciutadans de les Illes. La tendré devora o la tendré darrere
clavant el ganivet com sempre, Sra. Prohens?, perquè d’això és
del que hauríem de parlar avui, de si vostès han de fer alguna
cosa per evitar que ens reclamin 50 milions d’euros per
dessaladores el Sr. Rajoy, o no ho han de fer; de si estan
d’acord o no amb el nou ministre de Foment que ens han de
llevar el descompte per residents. D’això és del que hem de
parlar, i a veure si vostès són una mica útils i deixen d’embrutar
la vida política, Sra. Prohens...

(Remor de veus)

...perquè vostès només vénen aquí a fer xou...

(Petit aldarull)

...a fer xou. Vénen aquí, Sra. Prohens, a fer un xou mediàtic i
a fer punts per als seus congressos del Partit Popular perquè no
sabem qui podrà optar a la Presidència de les Illes Balears. Sra.
Prohens, aquesta és la realitat. 

Nosaltres estam, igual com sempre, servint els ciutadans de
les Illes i ho farem el millor que puguem. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II. Interpel·lació RGE núm. 8565/16, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern a l'àmbit socioeducatiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que correspon...

(Continua la remor de veus)
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...al debat de la InterpelAlació RGE núm. 8565/16, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern a l’àmbit socioeducatiu. Té la paraula la Sra. Sandra
Fernández, del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Sra. Consellera, presentamos
esta interpelación porque usted día 29 de octubre de 2015
compareció en comisión para explicar un terrible... un terrible
incidente que tuvo lugar en el centro Es Pinaret y que costó la
vida a un menor, algo que seguimos evidentemente lamentando,
imagino que como ustedes, y consternados; usted dio allí las
explicaciones oportunas.

Pero además de esto usted también en esa comparecencia
anunció una serie de medidas, algunas de carácter general y
otras más concretas dentro de la fundación Institut
Socioeducatiu S’Estel, que son parte del objeto de esta
interpelación. Nos gustaría que nos pudiese aclarar si se han
puesto en marcha algunas de las medidas que usted anunció o
en qué situación se encuentran. Por ejemplo, en materia de
contratación, en materia de contratación de personal en este
caso, si nos puede explicar qué personal se ha contratado, si se
les ha dado estabilidad, si está funcionando la figura de
coordinador del centro y coordinador técnico, que usted
también comentó en la comparecencia; si se ha aumentado la
atención psiquiátrica en la fundación; si se ha contratado el
servicio de supervisión externa que usted también nos dijo que
se iba a poner en marcha en aquella comparecencia.

Respecto a la mejora de las infraestructuras, si nos puede
detallar cómo será la reforma de Es Pinaret, que ya nos ha dado
algunas pinceladas, pero si nos puede detallar cuál será el
calendario, el presupuesto, cómo quedará definitivamente el
centro en relación a la distribución de espacios, en el número
de plazas. También nos dijo que se iba a realizar una reforma
de la Llar Gregal, si ya se ha realizado y ya se ha finalizado. Si
se va a remodelar alguna de las llars más o si hay previsión de
hacerlo y cuándo se va a hacer, con qué plazo. Si nos puede
explicar además, a día de hoy, con las reformas que entiendo
que se han podido hacer, cómo queda la distribución del
espacio. Si finalmente se trasladará el centro de Es Fusteret a
Es Pinaret, como usted comentó en la comparecencia para que
Es Fusteret quede como centro de día. Si tienen algún proyecto
de futuro respecto a Son Tous, que no lo descartaba en aquel
momento o si tiene algún proyecto de futuro respecto a los
otros centros que gestiona la Fundación S’Estel. 

Respecto al material, que usted también anunció una serie
de mejoras, nos gustaría que nos especificase cuáles se han
hecho, tanto material propio del centro como material del
personal. Si ya se ha cambiado todo el material por material
ignífugo. Si se ha cambiado el sistema de detección de
incendios, como usted anunció que se iba a realizar. 

Respecto a la formación, también nos comentó que se iba
a elaborar un nuevo plan de formación interna, si ya se ha
diseñado, si nos puede explicar qué novedades incorpora y en
qué consiste este plan de formación.

También, con carácter general, respecto a la Fundación
S’Estel nos gustaría saber si se plantean, como así comentamos
en la comparecencia, el desarrollo normativo de la legislación
en materia de reforma de menores, que usted dijo que veía la
posibilidad de trabajar con técnicos y profesionales y así poder
establecer unas mínimas garantías tanto en centros como en
programas dirigidos a los menores que se encuentran en el
ámbito de reforma. Si ya han avanzado en ese desarrollo
normativo o si piensan realizarlo.

También nos gustaría que nos explicase si se ha introducido
alguna mejora en el proyecto educativo de la fundación con
respecto a los menores y en qué sentido se ha realizado en caso
de que la respuesta sea afirmativa. Qué convenios nuevos se
han firmado para dar cumplimiento de las medidas judiciales
relacionadas con la prestación... de prestaciones en beneficio de
la comunidad y tareas socioeducativas.

También usted comentó que se estaba mejorando y que
estaban realizando nuevas iniciativas en relación a la aplicación
de la medida de convivencia, si nos puede detallar un poco más
lo que ya nos comentó en la comparecencia de presupuestos la
semana anterior.

En definitiva, también si se ha realizado alguna mejora o en
qué sentido se van a realizar las mejoras que usted ya nos
explicó en la comparecencia o si se han producido algunas
novedades más.

Muchas gracias.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Té la paraula la
representant del Govern, la Sra. Santiago per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bon dia a tots. Efectivament, dia 16 d’octubre es va produir
la mort del jove Oswaldo, un jove de 16 anys, per tant, menor
d’edat i lamentar-ho profundament una altra vegada, mai no ho
deixarem de fer sempre que parlem d’aquesta situació. 

Li aniré contestant directament les preguntes que vostè
m’ha fet, perquè són molt directes, i, en tot cas, després a la
rèplica ja sí faré una mica més una altra reflexió.

Amb relació a la contractació, que vostè parla de la
contractació de més professionals, sí, s’han contractat més
professionals, se n’han contractat disset en total, disset més del
que teníem a 1 de gener o 30 de juny de 2015: un psicòleg, un
treballador social, vuit educadors, sis tècnics educatius i un
auxiliar de clínica. Aquests amb caràcter estable perquè es va
modificar la relació de llocs de feina perquè poguessin
incorporar-se a la relació de llocs de feina i no com es feia
abans, que cada sis mesos es canviava de contractació. Es va
modificar la relació de llocs de feina, s’hi varen incorporar. A
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aquest nombre de nous professionals s’hi han d’incorporar
segurament cinc més, entre... vuit places més, perdoni, per
precisament poder fer el Pla de formació que està preparat i que
ja s’executa i que això farà que es compleixin menys hores. 

Coordinació de centres. Sí, ja està nomenat el coordinador
de centre, ja funciona des de finals de l’any 2015, principis de
2016 i ja està coordinant-se des de fa més d’un any.

Atenció psiquiàtrica. Sí, també s’ha fet una ampliació de
l’atenció psiquiàtrica a través d’un informe, d’un conveni -
perdonin- de l’ib-salut. Abans s’anava un pic cada mes, ara va
un cada quinze dies, tenim atenció psiquiàtrica. Per tant, s’ha
millorat considerablement. 

Supervisió. Sí, també, ja rebem la supervisió de caràcter
emocional que necessita qualsevol feina d’aquestes
característiques que treballa amb les emocions i que treballa en
situacions d’altra confrontació, a vegades, personals. S’ha fet
la supervisió i ja l’aprofiten alguns dels professionals que fan
feina en els centres de reforma.

Infraestructures. Com ja li he comentat en diverses
ocasions, ja s’ha arribat a un acord amb la Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts pel qual es buidarà progressivament el
que es denominava centre Es Pinaret, on actualment es troba
diguem ubicada la Direcció General de Funció Pública i la
Direcció General d’Emergències i s’ocuparà, des de l’any 2017
fins l’any 2019, tot l’edifici per a creació de llocs, per a places
per reforma. En total quan estigui reformat tot aquest espai hi
haurà 64 places més, 64 places més ubicades en dos espais prou
diferents, un espai que és el més proper a Es Pinaret i l’altre
espai que està més proper a la capella, la capella continuarà per
a l’112. Per tant, aquesta no serà objecte de la reforma. Entre
els dos espais, que seran dos espais socioeducatius, hi haurà la
part de l’administració de la Fundació S’Estel i després les
aules educatives.

Després tot el que ara és, on està, si vostè ho recorda o ho
recorden la resta de parlamentaris, on hi ha ara l’edifici que en
aquest moment és, diguem, la seu de la Fundació S’Estel
s’enderrocarà i s’obrirà tot un espai que possibilitarà l’entrada
per aquí dels familiars, i a més dels menors, on hi haurà també
un espai nou, que és la part de darrere que actualment està entre
-diguem- la piscina i la cantina, tot aquell espai, hi haurà un
espai nou on es podrà fer una llar d’acollida, perquè hi hagi
processos d’adaptació i no s’incorporin immediatament als
espais més generals sinó en aquest espai d’acollida. 

El calendari li dic, el pressupost, feta tota reforma, serà
d’uns 3,5 milions d`euros. Es comença a construir la primera
fase, que són 32 places, l’any 2017. Confiam que aquesta
primera fase acabi a mitjans de 2018 i a principis de 2018
començarem la segona fase perquè acabi a finals de 2019.

La reforma de la llar Gregal sí, ja s’està començant, és una
reforma integral, serà un altre espai tot i estar ubicat en el
mateix lloc físic, serà un espai absolutament diferenciat. En
aquest tema hem tengut un cert retard perquè no ens varen
l’Ajuntament de Marratxí, i això també ha produït un retard en
la reforma d’Es Pinaret, no ens va deixar començar a construir
Gregal fins que no tenguéssim la llicència d’activitats, que no

la teníem. Fins que a vostès els varen autoritzar com un tracte
a favor, quasi ens varen dir, la construcció de l’edifici
administratiu, però que sabien que no podrien donar-nos una
altra autorització de construcció si no s’aconseguia la llicència
d’activitats. Vàrem haver de fer tota una sèrie de reformes
internes de bombes d’aigua, etc., fins que tenguéssim les
condicions necessàries. Quan ens varen donar la llicència
d’activitats ja és quan hem pogut demanar la llicència d’obres
i ara ja s’està construint Gregal i ens permetran la d’Es Pinaret.

Les altres llars s’han vist sotmeses a petites reformes, però
nosaltres volem que es faci una reforma integral d’Es Pinaret.
Per tant, en aquests moments encara no li puc donar un
calendari perquè encara els tècnics no tenen clar quan
començarem la reforma de l’actual Pinaret, de les llars de
l’actual Pinaret, perquè s’ha de valorar si feim el que vostè diu,
que Es Fusteret vagi íntegrament a la primera fase d’Es Pinaret
o intentar moure una llar rere l’altra, d’Es Pinaret vell al Pinaret
nou per poder fer les reformes integrals. No podem fer
reformes integrals mentre tenguem els joves a dins, necessitam
desplaçar aquests joves per poder fer la reforma integral. I en
aquest moment encara no tenim i ens corre pressa veure el
calendari, però sí s’ha de fer una reforma integral del Centre Es
Pinaret actual, llar per llar, segurament això començarà dins el
2018 o dins el 2019 dependent del que diguin els tècnics, si és
millor una reforma integral o si podem anar peça per peça.

L’objectiu és que Es Fusteret es traslladi a Es Pinaret i que
es traslladi sobretot, o s’ubiqui, diguem, a la part de la segona
fase, perquè també hi ha el model educatiu que han proposat els
tècnics, que sigui un model educatiu un poc graduat, no?, vull
dir que Es Pinaret actual sigui per a les mesures més dures i
més de contenció de la llibertat, la part d’enmig o els de la
primera fase, que diem nosaltres, sigui també per a altres tipus
de mesures, i la part darrere sigui ja per a tots aquells alAlots
que puguin tenir entrades i sortides i vulguin començar a
treballar o que tenguin mesures de compaginar, limitar la
llibertat amb activitat exterior.

També s’ha de valorar si a la primera fase es podria
traslladar Es Fusteret en dues llars per fer la reforma que seria
del centre de dia, això segurament a finals de 2017 estarem en
condicions de poder-ho concretar.

Son Tous de moment l’hem descartat perquè encara no hi
havia cap document que lligàs una voluntat del Govern amb
una voluntat del Govern de l’Estat espanyol i de moment s’ha
descartat.

El material ignífug s’ha canviat, s’han canviat els 120
matalassos, s’han canviat els coixins, s’estan canviant les
cortines i tot el material. Vàrem demanar colAlaboració al cos
de bombers perquè ens orientàs sobre quin era el material
ignífug de major qualitat per poder fer una compra ja adequada.
Ens en varen recomanar un que té el vist-i-plau de totes les...
diguem, les recomanacions d’Europa i vàrem haver de
demanar-lo fora de l’Estat espanyol perquè aquí a Espanya no
es feia.

S’han canviat les deteccions d’incendi, vostè diu altres
materials, s’han agafat... les deteccions d’incendis; s’ha canviat
la bomba impulsora d’aigua que estava connectada a la
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Conselleria d’Hisenda i ara la tenim com a pròpia, el mateix
ens passava amb el grup electrogen que també depenia de la
Conselleria d’Hisenda i ara és nostra, pròpia d’Es Pinaret, vull
dir que amb això és autònoma.

S’han canviat..., ara en aquest moment tenim autoritzats i
reconeguts tots els sistemes antiincendis i antifum de cadascuna
de les llars de forma independent, abans en teníem un de
general i es va anar que cada llar, independent un de l’altre,
tengués el reconeixement d’això.

De formació, sí, s’ha fet un pla de formació, s’ha fet un pla
de formació 2016-2019, s’ha fet una formació d’acollida, de les
quals ja s’han fet un nombre important de sessions, aquest pla
de formació d’acollida és per a totes aquestes persones o
professionals que s’incorporen a la fundació S’Estel; s’ha fet un
pla de formació continuada del qual ja s’han fet també diversos
cursos, explotació i abús sexual, sexualitat i adolescència,
psicopatologies, trastorn límit de la personalitat, prevenció i
maltractament entre iguals, abordatge de restauració del
conflicte, drogoaddicció, addició, prevenció suïcida, legislació
i ètica professional.

S’ha fet ja una formació especialitzada que consta de dos
cursos, un introductor i un d’especialització que és el que té
més hores, abordatge de tècnica de conducta delictiva, treball
en equip, gestió i organització i treball en situació de pressió.

La reforma de menors és un tema del qual podem parlar...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, hauria d’anar acabant.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Sí, ara en la contestació ho faré. És un tema que crec...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sra. Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies. En tot cas podem parlar-ne després.

EL SR. PRESIDENT:

Pot continuar.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Podem continuar?

EL SR. PRESIDENT:

Serà generós el president.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

D’acord. La reforma de menors, efectivament, són temes
que ens hem de plantejar, alguns d’aquests temes que ens hem
de plantejar podrien tenir a veure amb la legislació de la
comunitat autònoma, però altres no.

Quan nosaltres valoram tota la situació des d’aquest... de la
situació socio... de la situació d’Es Fusteret, d’Es Pinaret el
primer que ens preocupa és veure si això només ens passa a
nosaltres o si passa a altres indrets, altres comunitats
autònomes, i resulta que passa a moltes comunitats autònomes.
Tenim uns fiscals que cada vegada més aposten per
l’internament enfront de mesures de caràcter comunitari.

I tenim un perfil de menors absolutament diferent al que
passava fa cinc anys. Ens arriben menors molt més violents que
fa deu anys o quinze anys; ens arriben menors amb una
conducta violenta elevadíssima; ens arriben menors que
canvien contínuament el consum de la droga amb la qual cosa
és molt difícil detectar-ho per analítiques, que ens donen
negatiu, com per exemple la marihuana, quan no abusen
d’altres tipus de drogues, canvien contínuament. Aquestes
drogues, a més, no els tranquilAlitzen, sinó que els inciten
violentament i per tant, ens informam d’això. Ens trobam amb
menors que tenen perfils de psicopatologia greus i vénen a
nosaltres.

I després crec que és el moment d’analitzar i pensam en
conjunt que és el moment d’analitzar la reforma que va ser el
Sr. Aznar de l’any 2000 que va reduir l’edat penal dels 16 al 14
i que, a més a més, va permetre que es mantinguessin joves de
19, 20 i 21 anys als centres educatius, quan abans només hi
podien estar els de 17, 18 anys.

Això al conjunt de l’Estat espanyol, i nosaltres no hi estam
al marge, ha generat problemes que fa deu anys, quinze anys no
es coneixien. La societat canvia, però també és un bon moment
per pensar si les legislacions estatal s’han de canviar. Tenim
nins de 15 anys compartint espais amb nins de 20, 21 anys el
cicle vital dels quals no tenen res a veure, no té res a veure.

Tenim també el problema de convivència en aquest moment
entre homes i dones, en el sentit que de vegades coincideixen
la víctima amb l’agressor, perquè ha augmentat molt
considerablement tot el tema de violència sexual.

Per tant, és un bon moment per plantejar-nos tot el tema de
la reforma, algunes es poden fer des de la comunitat
autònomes, però altres han de ser des del conjunt de l’Estat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Sra. Fernández, he entès que
no volia fer la rèplica.
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III. Moció RGE núm. 15412/16, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb la coordinació amb els ajuntaments, derivada
del debat de la Interpel·lació RGE núm. 6262/16.

Aleshores passam al quart punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de..., no perdó, al tercer punt de l’ordre del
dia que correspon al debat i votació de la Moció RGE núm.
15412/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern en relació amb la coordinació amb els
ajuntaments, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.
6262/16. 

Correspon ara la intervenció del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la Sra. Riera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular ha
presentat aquesta moció, resultat, com comentàvem, de la
interpelAlació que es va fer en matèria de coordinació de
política municipal perquè, a l’anterior legislatura i a diferents
legislatures... fa dues també del Partit Popular es varen posar en
marxa tota una sèrie d’actuacions de coordinació i d’ajuda als
ajuntaments que ja al segon pacte trobàrem que es varen quedar
un poc aturades i passam pena que torni passar, no volem que
torni passar perquè pensam que en un any i mig quasi no hem
sentit iniciatives, actuacions, explicacions o informació per part
del Govern en matèria de política amb ajuntaments.

Pensam que en aquest any i mig ha pogut quedar un poc
aturada tota aquesta feina i ens agradaria des del Parlament
coordinar-nos entre tots perquè aquestes polítiques vagin
endavant. Per tant, pensam que és una moció en positiu on hi
ha tota una sèrie de propostes, crec que molt interessants i que
poden ajudar també al Govern a agafar una mica aquest ritme
d’aquestes actuacions, d’aquestes eines que hi havia en marxa
per afavorir la feina dels ajuntaments.

Vull agrair, abans de donar un poc d’explicació dels punts
que formen part de la nostra moció, la quantitat d’esmenes que
s’han presentat perquè pens que realment són en positiu, supòs
que cada grup les ha presentades amb la voluntat de millorar al
màxim el text, en concret n’hi ha deu i, tot i que n’acceptarem
la majoria, vull donar una mica d’explicació de quina era la
finalitat de la nostra redacció.

Bé, la primera és genèrica, instar el Govern a apostar per la
política municipal, coordinació amb les entitats locals i les
relacions interadministratives per donar suport als batlles i a
aquesta política municipal que, en definitiva, com sabem, és tan
important perquè els ajuntaments són la primera administració
que es troben els ciutadans a peu de carrer en el seu dia a dia.

La segona proposta o el segon punt, que feia referència a
incrementar progressivament el percentatge de participació al
Fons de cooperació municipal, la intenció a l’hora de posar les
quanties concretes, d’incrementar d’un 0,3% al 0,5 i del 0,5 al
0,7, és perquè en moments de crisi econòmica s’ha anat reduint
aquest percentatge que hi havia inicialment a la Llei 20/2006,
i la idea era fixar aquesta mínima ruta de cap on s’havia de
tornar a incrementar, més que res per recuperar allò en la

mateixa mesura que es va anar perdent o que es va anar reduint
en moments de dificultat, per tornar a aquella posició inicial.
Però, en tot cas, si consideren més adient posar que
s’incrementi, ja ens va bé, l’important és que surti endavant una
iniciativa en aquest sentit. No oblidem de totes maneres i això
és una cosa que hem de tenir en compte, que el percentatge
representa un percentatge, però l’important també és la quantia
en definitiva, i avui en dia està estancada en la mateixa quantia
que hi havia en el 2014. Per tant, per favor que serveixi això
perquè es millori perquè aturada en 12,3 milions d’euros.

El tercer punt fa referència al fons de seguretat pública. He
vist que hi ha esmenes que fan referència a la modificació de la
normativa, per intentar millorar la situació d’estabilitat dels
policies interins. La finalitat nostra de posar una quantitat en el
fons, perquè el fons, ja ho vàrem comentar el dia de la
interpelAlació amb la consellera, tenia una part de la subvenció
que es donava, un 70%, destinat a contractació de personal i
d’aquesta manera obligava de qualque manera les entitats locals
que ho rebien a destinar aquella part de partida a contractació
de personal, i, a més, hi havia 12 punts dels criteris totals per si
aquest personal era fix, la qual cosa ajudava a millorar
l’estabilitat de les plantilles. Per tant, consideràvem important
que es pogués incrementar el fons de seguretat, per incrementar
aquestes facilitats als ajuntaments, perquè en definitiva del que
es queixen és que de vegades no tenen doblers per a després
mantenir aquestes plantilles. I per això posàvem una quantia.
En tot cas, si ha de sortir consensuada també una redacció que
faci referència a avaluar com ha funcionat i millorar-ho, tot el
que sigui millora ens pareix bé, en definitiva la voluntat és que
avanci en sentit positiu.

El quart punt fa referència a donar suport a les agrupacions
de voluntaris de Protecció Civil. Crec que amb això tots estam
d’acord, fan una feina molt desinteressada, totalment gratuïta,
que no té preu i que si l’haguéssim de pagar, seria impossible
que sortissin endavant moltes de les actuacions de cooperació
que ells fan. I es mereixen cas i com que pensam que es
mereixen aquest cas, aquesta mica de suport, aquest guiño, està
bé posar un apartat destinat a ells, sobretot tenint en compte
que també se’ls va crear un fons destinat a la seva millora
d’equipament i de material.

El cinquè punt va destinat a impulsar el servei de
corporacions locals. És una eina interadministrativa molt
activa, on hi ha el centre de documentació municipal, on es
pengen informes, documents, on es du el tema d’assessorament
en el concurs, per exemple dels habilitats estatals, on es fa una
feina pensam activa de modernització de models d’expedients,
de tots aquells informes quan surt normativa nova. I pensam
que és important que s’hi tengui esment. I que tengui un
referent polític clar, perquè de vegades és un servei que queda
un poc arraconat, és un servei petitet, però fa una bona feina
tira a tira i funciona molt bé. I necessita de tant en quan també
que se li reconegui aquesta feina.

El sisè punt va destinat a reconèixer la feina dels habilitats
estatals. He vist que hi ha esmenes que parlen dels funcionaris
en general de l’administració local. I jo els voldria fer veure
que destacar els secretaris, interventors i secretaris
d’interventors és perquè la majoria de feina de colAlaboració
que es fa és amb els habilitats estatals és a l’hora d’elaborar
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models de normativa. I de fet, hi ha hagut anys que hi ha hagut
convenis en concret amb el ColAlegi de Secretaris i Interventors
i per això hem posat la proposta en aquest sentit. Però hi ha una
esmena que fa referència a secretaris, interventors i tresorers i
la resta de funcionaris, ens pareix bé, només faltaria, seria tirar-
nos pedrades damunt excloure la resta de funcionaris. A més
els que hem estat funcionaris de l’administració local no ens
exclourem, seria un poc absurd. Per tant, em pareix perfecte.

I després el setè punt, fa referència a reactivar la comissió
del pacte local, perquè una comissió mixta que, a part que el
Govern vagi a la FELIB a explicar la seva feina o arribar a
acords, és important aquesta comissió, està prou més
equilibrada en representació. I permet també que els membres
de les entitats locals, els batles i tècnics, tenguin una veu més
directa per participar o incidir en les polítiques municipals que
es duguin endavant des del Govern. També va servir l’anterior
legislatura per incloure temes d’interoperabilitat, modernització
d’administracions i tenir aquesta mica de feedback amb les
entitats locals, en una situació com deia, més d’equilibri entre
les dues parts, Govern i entitats locals.

Per tant, jo seré breu, no esgotaré el temps. Únicament
donar les gràcies als grups que han presentat esmenes, perquè
mostra l’interès que tenim tots per aquestes polítiques
municipals. Sí vull destacar que el nostre grup precisament ha
fet aquesta proposició i va fer aquesta interpelAlació, perquè ens
importa, ens interessa i ens preocupa molt, molt la política
municipal i crec que és bo que el Parlament s’interessi i impulsi
aquestes funcions tan importants que ha de dur endavant el
Govern. I aprofitaré també per dir-los que de les seves
esmenes, en general votarem a favor de les presentades pel
Grup MÉS, més que res perquè coincideixen molt amb el
contingut de les del PSOE, però a nivell de redacció
consideram que són més completes, o més adients amb la
proposta que nosaltres duim endavant, és a dir, la 15754,
15755, 15756, 15757. També a favor de les propostes o
esmenes del PSOE, 15761 i 15763. 

I en contra de la resta perquè, o no van amb el contingut de
la nostra proposta, com és per exemple la de Podem que fa
referència a la Llei de sostenibilitat. És que no és objecte
d’aquesta proposta, si vostès volen dur endavant una iniciativa
en relació a la Llei de sostenibilitat, crec que és un altre debat
que es podria obrir, o que de vegades s’ha obert aquí en el
Parlament. Però voldria apartar aquest debat de la llei estatal,
un poc de la cooperació que ha de tenir el Govern de les Illes
Balears amb els municipis. Per tant, la de Podem la votarem en
contra. I de les altres tres del PSOE, perquè ja he explicat que
la redacció queda més completa, o més adient per a nosaltres,
amb la proposta presentada per MÉS per Mallorca i MÉS per
Menorca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Correspon ara la intervenció del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, per defensar les esmenes
RGE núm. 15754/16, 15755/16, 15756/16 i 15757/16. Té la
paraula el Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, gràcies
Sra. Riera per aquesta moció que ens presenta amb uns punts
prou diversos, que afecten als ajuntaments, qualcuns més
rellevants, qualcuns tal vegada manco, però sempre està bé fer
referència als diversos aspectes que inclou.

Hi ha punts que no hem esmenat perquè evidentment hi
donam suport directament, com són el primer, el quart i el
cinquè. Evidentment crec que tots estarem d’acord en millorar
la coordinació amb les entitats locals, l’enfortiment de les
relacions administratives. El que sí he de dir és que aquesta
moció, que fa referència a una sèrie de problemes de millora de
coordinació municipal, també he de dir que des del
municipalisme l’atac més fort que s’ha patit han estat les
mesures que s’han pres per part de l’Estat aquests darrers anys.

Sabem que no és objecte de la moció, i nosaltres no hem
entrat esmenes en aquest sentit, però sí que és vera que lleis
com la de racionalització de l’administració local, sí que han
atacat l’autonomia dels municipis, que sempre havien comptat
amb una autonomia, amb un model diguem de competències de
mínims, per passar a un model de límits a les competències.
Lleis també com la d’estabilitat financera, amb la introducció
de mesures com la regla de despesa, que minen també
l’autonomia de les entitats locals per realitzar inversions o
despesa social. O lleis també com la de pressuposts de l’Estat
de cada any, que limiten la capacitat de treure places, que
limiten la capacitat de cobrir vacants i que limiten la capacitat
d’estabilitzar la plantilla. Una llei que han posat a moltes
batlesses i a molts de batles en situacions totalment absurdes,
de tenir ingressos més que suficients i no poder-los reinvertir en
el municipi, en molts de casos ni tan sols poder baixar els
imposts, perquè això suposa disminuir el límit de despesa,
d’acord amb la regla de despesa. Per a nosaltres aquests són,
sense voler llevar importància al punt que recull la moció,
aquests són per a nosaltres els vertaders problemes del
municipalisme.

Passem però als punts que proposa, com ja he dit donam
suport a l’1, 4 i 5 i a la resta hi hem presentat esmenes, que en
molts de casos són matisos. Sí que en el punt 4, si em permet,
li faria una esmena in voce, només una correcció, que seria
“donar suport”, en lloc de “donar recolzament”, seria la forma
correcta.

Respecte dels punts que hem esmenat, explicaré el sentit de
les esmenes al 2, al 3, al 6 i al 7. El punt 2 consideram, hi estam
d’acord, que s’ha d’incrementar aquest percentatge del 0,3
perquè tenim una llei, que és la 2006, que estableix un
percentatge d’un 0,7, o va establir aquest percentatge, també és
vera que amb un règim transitori que es va establir. Clar, en el
pressupost de 2012 aquest percentatge es baixa al 0,5, el 2013
es passa al 0,3, el 2014 i el 2015 es va mantenir en el 0,3, el
2016 en el 0,3, i al projecte de pressuposts de 2017 en el 0,3.
A la nostra esmena de MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca
proposam..., no posam percentatges però sí que deim que
progressivament està clar que hem de tornar a aquest 0,7; o
hem de tornar al 0,7 o hauríem de canviar la llei, perquè el que
no té sentit és que duguem sis pressuposts esmenant cada any
amb un article dient que aquest percentatge no serà del 0,7. Per
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tant es tracta que no podem tornar acabar una legislatura estant
al 0,3. Creim que hem d’anar progressivament cap al 0,7, que
és el percentatge que va establir la Llei de 2006.

També he de dir en aquest aspecte que en els anys passats,
2012-2013, quan es va fer aquesta reducció, també era un
moment en què els consells insulars podien donar molt poc
suport als ajuntaments, era un moment també complicat per als
consells. En aquesta legislatura això també està canviant
bastant. Podem posar com exemple que el Consell de Mallorca
està fent un esforç molt important d’ajut als ajuntaments amb
inversions, amb convocatòries que doblen el que destina el
Govern al Fons de cooperació local. Per tant... Ho dic perquè
aquest fons és vera que per a molts d’ajuntaments té la seva
importància, però també l’hem de posar en el context que la
disminució d’aquest fons l’any 2012-2013 va ser en un context
en què també es varen reduir moltes altres ajudes per part dels
consells i ara, si bé és vera que el Govern encara no ha
augmentat aquest fons, sí que és vera que ha augmentat les
ajudes als consells i els consells a la vegada també han
augmentat el suport que donen als ajuntaments.

En aquest cas, bé, estic content que s’accepti la nostra
esmena, crec que estam d’acord que aquests percentatges s’han
incrementat. Nosaltres en aquest cas no ens acabava de semblar
bé el redactat que proposava el Grup Socialista perquè entenem
que no és un tema de lligar al finançament, és un tema de..., es
va fixar un percentatge, aquest percentatge es va fixar l’any
2006 i hem d’anar cap al compliment d’aquest percentatge.

Respecte del punt 3 ens sembla que la finalitat que s’indica
al punt no queda clar que s’aconsegueixi... amb la mesura que
es proposa que s’aconsegueixi la finalitat. Aquest model que se
subvencionava, que hi havia, que va canviar el seu govern, de
subvencionar policies turístiques està clar que no afavoria això.
Jo crec que el model que es va posar sí que ja introduïa
mesures que podien afavorir incentivar que es poguessin treure
places, però el problema principal va venir perquè les taxes de
reposició i la legislació varen impedir també que els
ajuntaments poguessin convocar aqueixes places, i les
convocatòries que s’han fet s’han fet de forma molt limitada
per mor de les ofertes..., es limitaven, es podien limitar les
ofertes públiques d’ocupació que tenien aprovades sempre que
no estiguessin en contradicció amb el que va anar dient el
pressupost general de l’Estat.

Per tant, clar, nosaltres entenem que s’ha de revisar com ha
funcionat aquest sistema, que s’han d’introduir modificacions
a la Llei de coordinació perseguint aquest objectiu, però no
hem d’oblidar que el problema principal per aconseguir aquest
objectiu ve de les limitacions també que imposen les lleis de
pressupostos de l’Estat.

Del punt sisè evidentment no ens sembla malament
reconèixer la feina dels habilitats estatals; sí que consideràvem
que es podria fer una referència més completa a tot el personal
de l’àmbit local. I finalment, també, en el punt setè, atès que la
Comissió del pacte local, potser tal volta és més semàntic però
no consideram que estigui desactivada, i per això el ver
reactivar potser no ens sembla oportú; sí que creim millor dir
“donar un nou impuls”.

Bé, com he dit, amb les nostres esmenes pràcticament
només matisam els punts, no hem sortit gaire d’allò que
proposàvem, encara que ja he dit que aquests són problemes
dels ajuntaments, però problemes també importants i que
condicionen actualment l’acció municipal són els de
determinades lleis estatals. Per això nosaltres sí que veim
adequada l’esmena que presenta el Grup Podemos, que ataca
un d’aquests temes, que és la Llei de racionalització
d’administració local, la llei que va canviar el model de
competències cap a unes competències mínimes a partir de les
quals els ajuntaments podien desenvolupar i ampliar aquestes
competències, a un sostre de competències que és el va suposar
aquesta llei. Per això, si s’acceptava sí que li donaríem suport
també, a aqueixa esmena.

Moltes gràcies.

EL SR PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Intervenció del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca per defensar les esmenes RGE núm. 15754,
15755, 15756 i 15757/16. Té la paraula la Sra. Font, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Els ajuntaments
són el govern més proper de la gent; per tant aquesta és la
primera institució en què pensa aquesta gent, a la qual acudeix
davant qualsevol problema. Llavors, màxim respecte i lleialtat
a aquesta institució. Llàstima que aquesta lleialtat no la
practiqui el Govern de l’Estat, però no és açò del que parlam
avui. 

Aquesta consideració pren més valor encara en el nostre
context geogràfic, amb la mar que ens separa i on la visió de les
nostres administracions es veu afectada. Ho diu la Llei 20/2006
en la seva exposició de motius: “El municipi constitueix el
nivell local bàsic i essencial de l’organització territorial a les
Illes Balears, que permet fer més efectiva la participació de la
ciutadania en l’adopció de les decisions polítiques que l’afecten
més directament, així com gestionar amb menor cost i major
efectivitat les competències locals”. 

La Sra. Riera criticava a la consellera Cladera que parlés de
la Llei Montoro, però si parlam d’ajuntaments s’ha de dir que
aquestes institucions són les administracions públiques menys
endeutades i les que millor compleixen la Llei d’estabilitat,
amb unes xifres que parlen ells totes soles. El deute de les
corporacions locals suposa un 3,2% del total enfront del 88,3
de l’administració central i el 24,3 de les comunitats
autònomes. I açò ho dic per dos motius: primer, perquè la Llei
27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local, és la normativa que regeix les relacions
interadministratives, segons queda especificat en diferents
articles, entre ells el 10, el 55 i el 57; segon, s’ha de recordar el
bon comportament d’aquestes administracions, i no deixa de
ser curiós que sigui l’Estat, amb pitjor comportament, el que
marqui les línies vermelles que dificulten moltíssim la tasca
quotidiana de l’administració més propera a la ciutadania.
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La moció que avui tractam i de la qual compartim l’esperit
presenta set punts, dels quals donarem suport al primer i al
quart, i juntament amb MÉS per Mallorca, com ja ha explicat
el Sr. Reus, hem presentat quatre esmenes als punts 2, 3, 6 i 7.
Agraïm per avançat que hagin acceptat les nostres esmenes,
Sra. Riera. 

Pel que fa al primer, hi votarem a favor perquè evidentment
nosaltres creim fermament en les relacions institucionals i
interadministratives; cap govern no serà si no posa en pràctica,
i creient-hi, aquestes relacions amb l’administració més
propera, els ajuntaments. En el segon punt tornam a tocar
l’aspecte clau d’aquesta comunitat com és el finançament;
l’esmena per a aquest punt parteix de la coincidència amb el
que es proposa a la moció: la necessitat d’incrementar el
percentatge de participació del Fons de cooperació municipal,
però consideram que la redacció que proposam millora,
eliminant tota la redacció redundant sobre que hem superat la
crisi econòmica, perquè no acceptam aquest mantra que per
molt que repeteixin no vol dir que sigui realitat a peu de carrer.
A més, aquesta reivindicació recau en la mateixa Llei 20/2006
i, com vostè ja hi ha fet esment, es va baixar per qüestions de
crisi i no s’ha tornat a pujar. 

Al tercer punt hi trobam una proposta de model diferent del
que es vol impulsar des d’aquest govern ja que la modificació
que es vol fer pretén modificar el sistema d’accés per
estabilitzar les plantilles. També fora bo, abans de fer qualsevol
incrementar, avaluar si s’han assolit els objectius pels quals va
ser creat el Fons de Seguretat Pública, i en aquest sentit és
l’esmena presentada en aquest punt.

Pel que fa al quart punt, li donarem suport perquè valoram
amb gran estima la feina que desenvolupen els voluntaris de
protecció civil i cal encoratjar-los, ajudar-los i escoltar-los
activament. 

Amb el cinquè punt hi estam d’acord tot i que consideram
que seria més adient que digués “que es continuï impulsant”. 

Pel que fa al sisè punt, consideram que s’ha d’ampliar el
reconeixement a tots els colAlectius que fan feina als ens locals.
En aquest sentit és l’esmena que hem presentat amb clara
voluntat que aquest reconeixement arribi a totes les persones
implicades. 

Ja en el darrer punt, el setè, el nostre posicionament és
també proposar una esmena de modificació ja que creiem que
és més adequat dir que el Pacte Local rebi un nou impuls i no
pas que es reactivi. De tota manera, gràcies per acceptar les
nostres esmenes.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Correspon ara la intervenció del
Grup Parlamentari Socialista per defensar les esmenes RGE
núm. 15759/16, 15760/16, 15761/16, 15762/16 i 15763/16. Té
la paraula el Sr. Tarrés, per un temps de deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Bé. Bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies, Sr. President. En
primer lloc, dir, Sra. Núria Riera, que, bé, que estic content de
poder tractar aquest punt, aquesta moció, sempre m’he
considerat una persona molt municipalista, em sent més prop
d’un ajuntament que de qualsevol altra institució i,
evidentment, hem de treballar perquè aquestes institucions
puguin tirar endavant, com cada vegada, idò, sembla que estan
més lluny de tenir el que volem, que és que tenguin més
recursos. Els que hem estat a ajuntaments sabem que moltes
vegades els sous, els recursos se’n van per altres bandes, per a
projectes grans, per a projectes que semblen molt importants i
el dia a dia del ciutadà no s’atén; un ajuntament necessita tenir
recursos per arreglar aquella vorera, per arreglar aquell solar
que està en males condicions i, desgraciadament, cada vegada
passa menys.

Jo agraint-li això, i sap que cercaré o faré el màxim esforç
perquè trobem un consens i ens entenguem i puguem tirar
endavant, que crec que és així, m’agradaria que dir que són
mocions que si realment volem que les coses millorin ens
hauríem d’asseure i parlar-ne amb més profunditat, en algun
moment, perquè hi ha punts que són molt importants, quan
veiem els que estam a favor, però si anam al segon punt
d’aquesta moció, idò, crec que s’ha de referència a la diferència
que hi ha entre municipis, de vegades els recursos van als
municipis que més habitants tenen, que més població tenen, que
són més grans, que ja tenen recursos per altres costats i aquells
municipis que jo ara parlava amb gent que més protegeixen, per
exemple, el seu entorn, i aquí em parlen d’Artà i a Eivissa jo li
parlaria del municipi de Sant Joan, que és un municipi que poc
pot créixer, però que en canvi ha de fer esforços ell tot sol per
mantenir el medi ambient que té, idò, llavors reben menys
perquè tenen menys població. Això no és just.

Ens haurem d’asseure, n’haurem de parlar i haurem de
veure com es fa aquest repartiment. Però bé, ja està bé que
digui que sí a l’esmena que ha presentat el Grup MÉS per
Mallorca i que li agradi més la redacció que ha presentat MÉS
per Mallorca que la que ha presentat el PSIB. Jo ho admet, ho
entenc i em sembla molt bé. Vull dir, nosaltres estarem
totalment d’acord i ens sembla bé que s’aprovi com ve
redactada la de MÉS per Mallorca. Però ja li dic que són temes
que en algun moment ens hauríem d’asseure i parlar-ne si
realment volem millorar aquestes coses. 

Quant al punt número 3, nosaltres veiem que preveu que li
havíem presentat una esmena que canvia una miqueta, sí,
canvia una miqueta amb la de MÉS, vostè ha dit que també li
agrada més com ve redactada, que em fa senyes que són iguals
les dues, però també em sembla bé. Vull dir, l’objectiu és que
aprovem això i ho tirem endavant.

En el quart punt, idò bé, ja sabíem que era a favor, hem
d’estar tots... jo crec que tots coincidim també amb la intenció
i amb la voluntat que té. Però aquí jo voldria fer un petit
parèntesi, hi ha una esmena que presenta el Grup Podem i
l’esmena de Podem va en un sentit totalment diferent del que
manifesten en aquesta moció, però no ens enganyem, és un
sentit amb el qual tots hi hem d’estar d’acord, la Llei Montoro
fa mal, perjudica els ajuntaments de tot Espanya, no només de
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la nostra comunitat, si la Llei Montoro s’eliminàs hi sortirien
guanyant tots els ajuntaments. I això no és que ens ho
poguéssim estalviar, però sí que és cert que aquesta asseguda,
aquesta xerrada amb profunditat de veure com fèiem perquè
arribassin més recursos als ajuntaments per ventura ens
resultaria més fàcil. 

Ho dic perquè nosaltres donarem suport també a l’esmena
de Podem i ens agradaria que es pogués acceptar, però seria
una esmena, per un altre costat, que faria que poguéssim retirar
tota la resta i només centrar-nos en això. Jo els demanaria, idò,
també que es pogués tenir en compte i es pogués acceptar. 

He fet aquest parèntesi enmig dels punts perquè en el
cinquè punt és una proposta que vostès han dit que,
evidentment, l’accepten, les dues esmenes també que els han
presentat que, bé, és impulsar, a seguir impulsant. Ja veu que
els grups que donam suport al Govern sempre ens sembla molt
diferent perquè no s’ha deixat d’impulsar sinó que hem de
seguir fent-ho. Per ventura en aquest acord de seguir fent-ho
amb més consistència, amb més força i tal, potser sí, idò,
facem-ho. Nosaltres no ens negarem en cap d’aquests aspectes.

Passa el mateix amb el setè punt, que de reactivar a donar
un nou impuls hi ha aquesta diferència del que significa
cadascuna de les paraules perquè hem de seguir impulsant
aquesta voluntat que tenim, que és posar de manifest, pel que
veig, amb l’impuls que estam donant amb ajuts cap als
ajuntaments per part dels consells insulars que en aquests
moments és important, però que també necessitam que quan
haguem de tractar la Llei de finançament dels consells, idò,
sapiguem realment quina és la voluntat que tenim. Per part del
Govern i per part dels grups que li donam suport volem que
aquesta sigui una llei que doni als consells aquest... almenys a
les illes de Menorca, d’Eivissa i de Formentera que siguin
aquest govern real que necessitam a cada una de les Illes.

Jo amb tot això, amb tot això, vull concloure en el sentit que
vostè ha dit que donaria suport a les esmenes 15754, 55, 56 i
57 que són de MÉS per Mallorca i a les esmenes 15761 i 63 del
PSIB, i que votaria en contra, per tant, les 15759, 60 i 62 del
PSIB, i també en contra, crec que ho ha manifestat, de la 15764
de Podem, com deia, que nosaltres pensam que ens agradaria
es pogués estudiar, que es pogués...

Jo sempre dic, o vull expressar la mateixa cosa quan som
davant d’un punt com aquest, que hi ha moments que
m’agradaria que deixàssim mocions damunt la taula, però les
deixàssim no perquè ens semblin malament, perquè jo li he fet
tota una declaració d’intencions de l’acord que estam, però
perquè es poguessin tractar més a fons. Desgraciadament aquí
no es fa com a molt de consens amb els ajuntaments i es
decideix crear una comissió per a veure aquesta manera de
posar-nos d’acord, que no sigui tan sols amb esmenes que
tractam aquí sinó amb una voluntat important de donar un
impuls al municipalisme. M’agradaria que en qualsevol
moment ho poguéssim fer, però crec que la nostra bona
intenció en aquest sentit es posa de manifest i donarem suport
a aquestes esmenes que han decidit donar-hi suport.

Moltes gràcies i res més.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Intervenció del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Per defensar l’esmena RGE
núm. 15764/16 té la paraula la Sra. Maicas. 

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. En realitat no entenc molt bé per què
després d’una interpelAlació sí o sí presentau una moció,
després que les respostes que els va donar la consellera
d’Hisenda, on se’ls va informar molt bé del que s’estava fent i
de la continuïtat del treball amb els ajuntaments, fossin
realment detallades, i a més a més aquesta moció recull tots
aquells punts no solament que va demanar vostè en aquella
interpelAlació, sinó que a més a més varen ser contestats per la
consellera.

Amb això no volem llevar la importància del treball que fan
els ajuntaments, això vull que quedi clar. Si voleu donar tanta
importància als ajuntaments comenceu per pressionar el
Govern perquè derogui la Llei Montoro, una llei contra els
ajuntaments, que els encapsula, que dificulta que puguin
recaptar, que els retalla algunes de les seves competències, que
els impulsa al fet que hagin d’externalitzar o privatitzar serveis
i atempta a l’autonomia local, sí, les administracions més
properes dels ciutadans i les ciutadanes... En fi, la Sra. Cladera,
en la seva intervenció, va recordar la desaprovació que va tenir
vostè mateixa cap aquesta llei; idò actuïn en conseqüència. És
per això que nosaltres presentem aquesta esmena, en la qual
s’insta el Govern central a derogar la Llei 27/2013, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, per tal
de millorar, que això sí que ho faria millorar realment, la
coordinació i l’autonomia dels ajuntaments.

I això és tot. Per favor, deixau de fer-nos perdre el temps
bombardejant-nos amb mocions que després de passar per una
interpelAlació ja anunciava que no té cap contingut, i les
esmenes que presenten tant els partits del PSOE, MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca són per confirmar que ja s’està
actuant i que publicitin el que ja s’està fent o està programat pel
Govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. En torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES, el Sr. Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
Pi està totalment d’acord amb aquesta moció i per tant li
donarem suport, i no volem ser reiteratius dels arguments
perquè crec que ja s’ha explicat a bastament. Estam d’acord
amb alguns arguments que han exposat els portaveus en el
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sentit que efectivament el Govern de l’Estat ha protagonitzat un
atac a l’autonomia local, i és vera, amb l’esmena de Podem
també hi estaríem d’acord així com la planteja, però el
problema més greu per a nosaltres no és tant la Llei 27/2013,
sinó el que plantejava el Sr. Reus de la regla de despesa, i que
aquells ajuntaments absolutament sanejats econòmicament no
puguin fer inversió pública.

Jo que som d’Alcúdia, resulta que l’Ajuntament d’Alcúdia
té 50 milions d’euros al banc que no pot gastar gràcies a les
mesures del Govern Rajoy, que no pot invertir en el benestar
dels seus ciutadans perquè està fermat per la normativa d’en
Rajoy, i això em pareix una barbaritat. Em pareix molt bé que
es controli aquells ajuntaments que estan en números vermells,
que s’han d’acollir a plans de sanejament, que han fet les coses
malament, però en aquells ajuntaments absolutament sanejats
és una barbaritat el que està succeint, i crec que val la pena en
aquest moment posar-ho en evidència i aquesta és la nostra
postura, d’El Pi, i crec que no era el moment, perquè la seva
moció se centra en les competències autonòmiques, i ho
entenem, però és evident que està bé posar-ho de manifest.

En relació amb les competències pròpiament autonòmiques
sí que faríem dos comentaris. Un, que la comunitat autònoma
a vegades ha pecat, amb diferents colors polítics, d’establir
obligacions que al final han repercutit en despeses i en costos
per als ajuntaments; pens, per exemple, en el tema dels
socorristes, que la comunitat autònoma, amb tota la bona
intenció -compartim la mesura-, va establir que hi havia d’haver
uns socorristes a la platja, però al final aquest cost econòmic el
varen haver d’assumir els ajuntaments. Això, ja dic, ha passat
per tothom, ho dic perquè no es recull expressament però
nosaltres aquesta reflexió sí que volem com a mínim que consti
al Diari de Sessions.

I el segon és el tema de l’aclariment dels dubtes jurídics que
generen les normatives que aprovat aquest parlament i els
decrets que aprova el Govern de les Illes Balears, i ara els
decrets que puguin aprovar o els reglaments que puguin
aprovar els respectius consells insulars. Ho dic perquè ja vaig
dur fa molt poc un tema de la Llei d’activitats aquí, la
proposició de llei, que anava un poc precisament en aquesta
línia; aquí tots hem fet municipalisme, tots ens declaram molt
municipalistes, però a vegades el que hem d’intentar és fer la
vida fàcil als municipis, aplicar fàcilment i de manera segura
normatives que hem fet nosaltres mateixos, i això era un poc la
intenció que jo modestament vaig intentar amb aquesta
proposició de llei d’activitats.

No és ara, com deia el portaveu socialista, no és ara el
moment de fixar els criteris de repartiment del Fons de
cooperació; és un tema complex, que de fet s’ha anunciat que
es canviar alguns criteris per part del Govern, ho varen dir a la
compareixença. En parlarem, perquè això és un tema sempre
dificultós perquè cadascú reivindica, diguem, les seves virtuts:
uns, el proteccionisme, que deia el Sr. Tarrés, i altres
reivindiquen la seva població, o la seva dispersió, o tantes
altres coses, i per tant no és un tema gens fàcil. Però bé, en tot
cas estam d’acord que s’incrementin aquests fons; de fet
presentarem esmenes en aquest sentit en els pressupostos però,
bé, en definitiva estam absolutament d’acord amb les mesures

que es proposen i esperam que també s’inclogui l’esmena de
Podem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspon ara al Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadanos, la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, desde
Ciudadanos siempre hemos apostado por la coordinación entre
instituciones para fortalecer el buen funcionamiento de las
mismas en todas sus competencias. Por ello apoyamos el punto
1 de la moción.

En este contexto creemos que los ayuntamientos deben
disponer de los recursos financieros suficientes para el
cumplimiento de las funciones y de las competencias que
poseen; entre otras, las inversiones en infraestructuras que han
de ofrecer a los vecinos y que son servicios obligatorios de la
administración municipal. Quiero recordar, por ejemplo, que
este año, como otros muchos años donde ha ocurrido una fuerte
sequía, se ha vuelto a poner de relieve la laxitud en el
cumplimiento de la normativa europea sobre la infraestructura
hidráulica por parte de la administración municipal desde hace
décadas, y hoy por hoy muchos ayuntamientos se ven abocados
a tener que planificar y acometer de una vez por todas obras
costosas, como es por ejemplo la detección y reparación de
fugas de agua para dar cumplimiento a la normativa del Plan
hidrológico; o, algunos municipios, la construcción de una red
de alcantarillado en zonas del municipio donde no había y su
conexión a la depuradora para dar cumplimiento a la Ley de
impacto ambiental, cuya modificación ha sido aprobada en esta
legislatura.

Está claro que estas obras restan presupuesto al resto de
servicios y competencias municipales en las que ya hay
problemas presupuestarios. Recordemos, por ejemplo, que otro
de los problemas que arrastran y que poseen los municipios es
el mantenimiento de los colegios, una actuación que debe ser
constante en el tiempo y que muchas veces no se hace por falta
de presupuesto. La ley 2006, de 15 de septiembre, municipal y
de régimen local de les Illes Balears, prevé la colaboración
presupuestaria entre administraciones para poder abordar estos
problemas. Así, el título XI de la ley, sobre las haciendas
locales, establece que los municipios tienen derecho a
participar en los ingresos de la comunidad autónoma en los
términos que establece la ley, esta ley. Entre los fondos de
cooperación económica esta ley prevé el Fondo de cooperación
local, que como expone la regla número 1, número 2, pueden
tener un carácter no finalista, pero, como explica la regla
número 5, con cargo a este fondo pueden formalizarse
convenios de colaboración entre la comunidad autónoma y los
municipios para objetivos determinados -ya no sólo cuenta la
población- que además podrán ser de carácter plurianual
siempre que quede debidamente justificado en el convenio al
cual se destina la ayuda y el coste económico de su ejecución.
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En conclusión, este govern, que se ha reunido en varias
ocasiones con la FELIB y sabe de los problemas financieros
que tienen muchos municipios para poder cumplir, por
ejemplo, con la normativa de la Ley de impacto ambiental o el
Plan hidrológico, entre otros muchos, tiene la obligación de
garantizar que estos servicios obligatorios que ha de ofrecer la
administración local tengan la financiación adecuada, y para
eso ha de servirse de este fondo. Por todo estamos de acuerdo
que en los próximos presupuestos se aumente a un 0,5% hasta
alcanzar progresivamente de nuevo el 0,7 que establecía la ley.

En cuanto al punto 3, que insta a subir el presupuesto del
fondo de seguridad pública para dar estabilidad a las plantillas
y reducir la interinidad, nos vamos a abstener. Desde
Ciudadanos ya hemos manifestado en varias ocasiones que el
modelo laboral de la policía local actual no es el correcto, se
basa en puestos de trabajo en régimen de interinidad que
comporta precariedad laboral, policías interinos a los que el
Tribunal Superior ha anulado que tengan carácter de autoridad
por no ser funcionarios de carrera y además comporta
inseguridad hacia el trabajador que acaba el contrato, ya que
queda expuesto sin garantías de protección.

Por tanto, lo que urge, efectivamente, es convocar
oposiciones para estabilizar la plantilla en los municipios, pero
desde Ciudadanos consideramos que para establecer el
presupuesto del Fondo de Seguridad Pública primero se tiene
que elaborar el nuevo modelo de coordinación policial,
posteriormente se han de conocer las necesidades reales de
cada municipio acordes con ese nuevo modelo y, por último,
establecer la oferta pública de oposición y los recursos que
requerirán los municipios. Con todo ello se tendría que elaborar
el proyecto económico para después, en consecuencia, fijar el
presupuesto del Fondo de Seguridad Pública.

Igualmente, hemos visto que hay una enmienda que va en
esa dirección, es decir, una vez hecha la Ley de coordinación
policial entonces definir el fondo, y nos parecería correcto y
apoyaríamos la enmienda.

Igualmente, también hay que decir que parece ser que este
govern no avanza en la elaboración de la Ley de coordinación
policial y parece que se encuentra bastante atascada. Esperemos
que avancen las negociaciones, pues es un tema prioritario.

Y el resto de puntos los apoyaríamos. Comentar del punto
5 que el Centro de Documentación Municipal nos parece un
muy buen instrumento para facilitar el trabajo a los
profesionales de ayuntamientos y entidades locales. Es un claro
ejemplo de coordinación y colaboración entre administraciones
a nivel técnico y además el CEDOMU, al tener también como
función atender consultas legales de la administración local, se
podría convertir en un instrumento de autoevaluación por parte
de las dos administraciones para poder detectar aquellos
aspectos de la legislación o de los procedimientos que no estén
claros o sean mejorables.

Nada más. Muchas gracias.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només faré un parell de
puntualitzacions en relació amb les esmenes al punt 2, que fa
referència al Fons de Cooperació Municipal. En relació al que
deia el Sr. Reus, nosaltres ja ho vàrem dir a la interpelAlació,
per ventura s’hauria de plantejar si s’havien de revisar els
criteris del Fons de Cooperació, per això, ara no hi hem entrat,
perquè crec que es una feina que s’ha de fer, juntament amb la
comissió que hi ha entre membres del Govern i membres dels
municipis, per a veure... perquè a vegades toques un criteri o
l’altre, però bé, s’ha de mirar si s’han d’actualitzar. 

En aquest punt sí, nosaltres estàvem en contra de l’esmena
del PSOE, pel que ha dit també el Sr. Reus, perquè ens
agradaria deslligar el Fons de Cooperació del finançament
autonòmic més que res perquè el dia de demà o d’avui o de
qualsevol moment no sigui l’excusa que qualsevol govern
autonòmic, sigui d’un o dels altres, pugui emprar per disminuir
aquest fons de cooperació municipal. No és el finançament de
fora, amb els fons i els recursos que té el Govern autonòmic ha
de tenir suficient per poder compensar els ajuntaments
d’aquestes competències impròpies que exerceixen i que moltes
vegades són autonòmiques. Només volia dir aquesta explicació,
deslligar-ho, crec que és un debat que podríem tractar a un altre
moment i perquè ens agradava més, per tant, la redacció del
Grup MÉS.

En relació amb la 15760 i 15762 del PSOE, que jo havia dit
abans que hi votaríem en contra, els he de puntualitzar que,
escoltat el Sr. Tarrés i realment pel que jo he dit, no les
votarem en contra, ens abstendrem, perquè ens agrada més la
redacció de MÉS, però no són incompatibles, únicament era
efecte que les redaccions no se superposassin entre elles. Ens
abstendríem a les del PSOE i votaríem a favor de les de MÉS.
Només era això, no en contra, perquè no estam en contra de la
redacció.

En relació amb la 15764 de Podem, jo els havia dit que era
un altre debat, nosaltres hi votarem en contra perquè pensam,
i crec que ja ho vaig dir el dia de la interpelAlació, que la Llei
Montoro en el seu moment va ser una llei imprescindible i
necessària perquè era un moment de dificultat, que totes les
administracions adoptaven mesures de control i d’ajust i que les
administracions locals varen haver d’adoptar una sèrie de
mesures, més enteses o menys enteses, però va ser necessari en
aquell moment. Que tal vegada a dia d’avui s’hauria de revisar
o de millorar la redacció per adaptar-la a la situació d’avui en
dia de recuperació econòmica? Per ventura sí, és un debat que
s’hauria de fer a nivell estatal que per ventura nosaltres també
podem obrir aquí a l’hora de fer propostes, però en el seu
moment va ser necessari i de fet hi ha mesures de control dins
la Llei Montoro que són positives. Pensin el paper que la Llei
Montoro dóna als interventors, dóna un paper molt més actiu a
l’hora de controlar els propis ajuntaments, clar que sí, de
fiscalitzar els comptes, que no crec que ningú realment estigui
en contra que els interventors tenguin aquesta autonomia dels
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batles i de la corporació municipal i més força a l’hora de
fiscalitzar els comptes que fan els municipis. 

Per tant, no és derogar per derogar perquè la Llei Montoro
va dur dificultats, va dur dificultats perquè era un moment de
dificultat, però hi ha coses positives que, per ventura, són bones
i s’han introduït en aquesta llei.

Per tant, la votarem en contra perquè no estam a favor de
derogar-la, però no deixam d’estendre la mà si volen que ens
asseguem i debatem aquest tema o qualsevol altra que pugui
millorar la situació dels municipis. 

Únicament una cosa, les mocions, nosaltres fem una
interpelAlació per demanar explicacions a un govern i perquè
se’ns doni explicacions del que es fa, però és una declaració
d’intencions. És amb una moció que nosaltres feim feina i
demanam actuacions concretes amb propostes concretes, que
després se’ns retrà comptes de si es fan o no es fan. Això forma
part de la nostra feina. Per això, consideram que és positiu
presentar propostes i per això hem presentat aquesta moció.

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera, en el punt 4 hi ha hagut una esmena in voce,
accepta el canvi de paraula?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sra. Presidenta, disculpi, se m’ha oblidat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Qualque grup s’oposa a aquesta modificació? No, d’acord.

Començam la votació. Punt 1. Votam.

Vots a favor: 54.

Votació del punt 2, amb l’esmena incorporada RGE núm.
15754. Votam.

Vots a favor: 55.

Votació del punt 3, amb l’esmena incorporada RGE núm.
15755. Votam.

Vots a favor: 55.

Votació del punt 4, amb la modificació de l’esmena in voce.
Votam.

Vots a favor: 55.

Votació del punt 5, amb l’esmena incorporada RGE núm.
15761. Votam.

Vots a favor: 55.

Votació del punt 6, amb l’esmena incorporada RGE núm.
15756. Votam.

Vots a favor: 55.

Votació del punt 7, amb l’esmena RGE núm. 15757
incorporada. Votam. Perdó, i RGE núm. 15763. Punt 7,
s’incorporen les esmenes RGE núm 15757 i 15763. Votam.

Vots a favor, 55.

IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 14822/16, presentada pels Grups
Parlamentaris El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, relativa a modificació
de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes
Balears.

Passam al quart punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE
núm. 14822/16, presentada pels grups parlamentaris El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, Socialista, Podem
Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt,
relativa a modificació de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de
comerç de les Illes Balears.

La secretària primera llegeix el criteri del Govern, escrit
RGE núm. 15038/16.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

“El Consell de Govern adoptà l’acord següent:

Primer. Manifestar, atès el que disposa l’article 131.3 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el criteri
favorable del Govern de les Illes Balears respecte de la presa
en consideració de la Proposició de llei de modificació de la
Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears,
RGE núm. 14822/2016.

Segon. Manifestar igualment, en consideració al que
estableix el mateix article del Reglament de la cambra, la
conformitat del Govern de les Illes Balears a la tramitació de la
proposició de llei esmentada.

Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al Parlament de les
Illes Balears perquè se’n derivin els efectes oportuns.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions dels grups parlamentaris presentants de la
iniciativa en l’ordre en què l’han signada a l’escrit RGE núm.
14822/16. Té la paraula el Sr. Josep Melià, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
per un temps de quinze minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
com diria aquell, és per a mi motiu de honda satisfacción
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presentar aquesta proposició de llei, i per això, Sr. Castells,
m’he posat la corbata, perquè l’avinentesa valia la pena.

Bé, com tots vostès saben El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES va presentar com a primera iniciativa en aquest
parlament una iniciativa que anava en la línia del que avui
venim a defensar, que era la modificació de la Llei de comerç
per introduir alguns canvis que consideràvem molt importants,
sobretot el tema dels dies d’obertura en diumenges i festius per
part d’aquells comerços amb més de 300 metres quadrats que
no estiguin en zones de gran afluència turística.

Per tant és evident el nostre suport i la nostra posició
absolutament favorable a aquesta modificació, que volem
també manifestar que compta amb el suport aconseguit, tal com
ja es marcava en aquella proposició no de llei aprovada, amb
el suport dels sectors afectats, bàsicament amb el suport
majoritari, clarament majoritari, dels sectors afectats a través de
les reunions que s’han fet i la darrera comissió interinsular
assessora de comerç de 21 d’octubre, i en aquest sentit també
volem reconèixer la feina del conseller del ram per aconseguir
aquest acord de tots els sectors, i que també evidentment ha fet
feina, i així ho volem posar de manifest, perquè aquest dia
d’avui aquesta presa en consideració d’aquesta tramitació
d’aquesta proposició de llei de modificació de la Llei de
comerç sigui una realitat.

I volem insistir en el fet que aquest acord en aquesta
modificació compta amb el suport dels consumidors. Ho dic
perquè un dels arguments del debat de la proposició no de llei
va ser precisament aquest dels consumidors, que pareixia que
no es tenia en compte l’opinió dels consumidors, quan els
consumidors participen en aquest acord i estan en la línia
d’aquestes modificacions que es plantegen a través d’aquesta
proposició de llei. 

Si volem centres urbans vius, si volem centres urbans
cohesionats, si volem centres urbans plens d’activitat
econòmica, si volem evitar el colAlapse de les infraestructures,
si volem evitar trasllats i necessitats de transport, si volem
defensar un equilibri d’un sector productiu clau, si volem
combatre la pèrdua de competències d’autogovern de les Illes
Balears, pensam que aquesta proposició de llei ha de ser
necessàriament votada favorablement. I volem insistir en això
perquè estam els darrers anys davant una clara involució
autonòmica, involució en les competències sobre comerç
interior que tenen les comunitats autònomes, perquè el Govern
central es dedica a dictar normativa que està buidant de
contingut aquesta competència i que a més rep, com sol passar
bastant habitualment els darrers temps, rep el suport total del
Tribunal Constitucional en aquesta matèria, i nosaltres
evidentment això ho veim amb molts mals ulls perquè al final
resultarà que les comunitats autònomes cada vegada poden fer
manco coses amb les seves competències exclusives. 

I a més a més també veim amb molta preocupació el
buidatge d’una altra matèria, no només en qüestió competencial
sinó en el seu significat, que és la competència en ordenació del
territori. Cada vegada pareix que l’ordenació del territori té
manco contingut, no només és una competència de la comunitat
autònoma sinó que a més pareix que el significat és menor. Per
què ho dic?, perquè, clar l’ordenació del territori, segons la

jurisprudència, integra actuacions coordinades d’equilibri no
només en relació amb l’ús del sòl, sinó també dels sectors
econòmics afectats, i això hi ha una sentència del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, la 122/2003, que ho
explica perfectament, perquè afecta..., l’ordenació del territori
afecta polítiques econòmiques, econòmiques, socioculturals i
mediambientals.

Ho dic perquè, clar, el Tribunal Constitucional, quan es
carrega les normatives autonòmiques en aquesta matèria no té
en compte que també l’ordenació del territori té incidències
econòmiques, i diu “no, és que vostès estan envaint aquesta
competència, estan entrant en el que es diu la Directiva de
serveis”, la qual cosa per a mi és absolutament falsa i convé
ser-ne conscients. L’ordenació del territori ha de ser una
competència que permet excepcionar la Directiva de serveis i
que té una base molt ampla, i no l’hem de restringir sinó que
l’hem de fer valer en el seu propi pes, i això en els darrers
temps malauradament no està essent així.

Per tant el que volem és aconseguir aquest equilibri,
aconseguir que els nostres comerciants, els nostres petits i
mitjans comerciants puguin ser competitius, puguin dur a terme
la seva activitat amb majors garanties, amb major
competitivitat, amb més harmonia i amb més capacitat.

La proposició, i pas a assenyalar els canvis que inclou molt
breument, en primer lloc el que fa és modificar el règim jurídic
dels horaris, com he dit, d’obertura de grans establiments,
d’establiments superiors a 300 metres, en diumenges i festius.
Actualment la llei en vigor els marca en setze, aquests
diumenges i festius amb possibilitat d’obertura, i això es canvia
i es redueix a deu, a deu que a més s’introdueix la possibilitat
que d’aquests deu dos dies siguin elegits pels ajuntaments, que
podran canviar el calendari que estableixi el Govern. I a més a
més en aquesta qüestió dels horaris s’estableix una àrea de 300
metres lineals al voltant dels mercats i dels mercadets de venda
ambulant, on aquest règim no és aplicable. Pensam que això
són especificacions en relació amb el règim dels horaris que
són correctes i que són encertades.

El segon gran canvi és el tema dels grans establiments
comercials a l’hora de donar l’autorització autonòmica. Fins ara
no s’establia la necessitat que hi hagués uns informes de les
administracions competents, ajuntaments i consells insulars, en
relació amb la incidència sobre les infraestructures públiques,
sobretot de transports, que tendrà la implantació d’una gran
superfície. Tots som conscients del que ha passat les darreres
setmanes, els darrers mesos, amb l’obertura d’una gran
superfície al voltant de Palma que es diu Fan, i aquesta obertura
ha provocat la saturació de les infraestructures. Per tant és
evident que els poders públics han de reaccionar davant aquesta
situació i que han d’intentar garantir que les infraestructures no
quedaran colAlapsades per la implantació d’una gran superfície.
Per tant la introducció d’aquest requisit que hi hagi un informe
i que s’estudiï aquest impacte sobre les infraestructures ens
pareix absolutament encertat i que l’experiència demostra que
és d’imperiosa necessitat.

El tercer canvi en relació amb les zones de gran afluència
comercial, que, en principi, la regla general sigui que no poden
formar part d'aquestes zones de gran afluència comercial els
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polígons industrials, per tant, només excepcionalment, quan
l’ajuntament ho justifiqui adequadament, podrien incloure’s
dins la zona de gran afluència comercial els polígons
industrials. Per tant, entenem que la regla general és correcta,
ja que, normalment, els turistes no van a fer visites als polígons
industrials, jo crec que això és de sentit comú, però no estava
recollit i ara s’estableix.

La quarta modificació, ja són modificacions menors, és el
tema que la comissió interinsular assessora pugui emetre opinió
a l’hora d’establir una declaració de zona de gran afluència
turística, cosa que fins ara no apareixia, no existia i, per tant, no
participava en aquesta declaració; ens sembla que, evidentment,
si hem d’avançar cap a la participació dels sectors afectats, això
era també imprescindible que fos recollit.

I finalment, hi ha un tema del règim sancionador el qual
s’ha corregit d’acord amb la normativa bàsica, no té més
problemes.

Per acabar, tornam dir que estam molt satisfets d’haver
arribat a aquest acord, que hi hagi un consens perquè això
pugui tirar endavant i voldríem que això fos un acord unànime,
que hi hagués unanimitat d’aquest parlament perquè això seria
una bona notícia que finalment el nostre petit i mitjà comerç es
veu suportat absolutament per tots els representants del poble.

Moltíssimes gràcies.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Isabel Oliver del Grup Parlamentari
Socialista.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Sis grups polítics, sis dels vuit
representats en aquesta cambra, han signat la proposició de llei
que avui debatem per a la presa en consideració, únicament el
Partit Popular i Ciutadans no l’han subscrita. La necessitat de
diversificar el nostre model econòmic i fer-lo més sostenible,
més respectuós amb el nostre territori, així com potenciar les
petites i mitjanes empreses són aspectes recollits en els acords
pel canvi i amb aquesta proposició de llei fem una passa més
que ens hi acosta.

Una passa més, però no és la primera, ni serà, esperam, la
darrera, va ser el setembre de l’any passat que debatérem una
proposició no de llei d’El Pi que va incorporar, que es va
aprovar per una àmplia majoria, a més, que versava, entre
d’altres qüestions, sobre la conveniència de reduir el nombre de
dies festius en obertura comercial. Es va aprovar i el Govern va
respondre a aquest mandat del Parlament, fruit de la feina feta
entre tots, i s’ha arribat al text que avui es proposa.

Un paper clau dins aquesta feina ha estat el fet, el paper que
ha jugat la Comissió Interinsular Assessora de Comerç, que és
on s’han debatut les propostes de modificació de la llei,
comissió que té una àmplia representació del sector públic
comercial, ja que hi són representats la Conselleria de Treball,

Comerç i Indústria, com és natural els quatre consells, les
patronals de comerç, les grans i les petites, els sindicats, la
FELIB, la Direcció General de Consum, associacions de
consumidors, és a dir, tots els agents involucrats amb els temes
de comerç de totes les administracions públiques i també
privats.

El petit i mitjà comerç suposa un percentatge del teixit
empresarial immens en aquestes illes, que aporta prop del 10%
del producte interior brut d’aquesta comunitat i manté uns
70.000 llocs de feina, però no és sols un sector econòmic de
primer ordre, és també un eix vertebrador de la nostra societat,
dels nostres pobles i de les nostres ciutats.

Per la seva importància econòmica i també pel rol social
que representa cada una de les illes, el comerç és un sector
econòmic i social estratègic en aquesta comunitat. El nostre
partit defensa un comerç de proximitat, tradicional,
especialitzat, encaixat dins la trama urbana dels nostres pobles
i ciutats, dimensionat en el nostre territori i que respongui a les
necessitats dels consumidors. El nostre partit defensa, i així ho
duguérem al nostre programa electoral, de manera que
conservar l’equilibri fràgil entre els dos models de comerç és
una de les qüestions prioritàries per a nosaltres, equilibri difícil
sempre de mantenir.

Necessitam, però, també, satisfer les necessitats dels
consumidors, sí, però sense convertir les Illes Balears en una
botiga oberta les 24 hores; temps laborals i conciliació dels
treballadors del sector del comerç són també qüestions que no
podem deixar de banda.

De la feina feta en el si de la Comissió Interinsular de
Comerç s’ha elaborat un text amb una àmplia majoria,
consensuat amb una àmplia majoria. I així, duim avui aquí
aquesta proposició de llei molt treballada, fora del Parlament,
amb tots els agents implicats i també aquí, entre els sis grups
polítics que la signam. Hi ha hagut molta capacitat de feina per
conjugar al màxim les distintes posicions, diàleg i també
cessions per arribar a un text tan àmpliament consensuat.

La modificació de la Llei 11, de comerç, ho deia molt
resumidament i de forma molt clara, el portaveu d’El Pi, el Sr.
Melià, que proposam, es focalitza en quatre aspectes: un, en la
reducció de 16 a 10 dies festius anuals, amb obertura
comercial, mesura que té un ample consens dins la Comissió
Interinsular de Comerç, únicament la patronal de les grans
superfícies, ANGED, no li ha donat suport, però sí, en canvi,
que compta amb el suport de representants sindicals que
s’havien oposat, per contra, als 16 dies festius fins ara vigents.
Passarem, així, de tenir el màxim de dies que permet la
normativa estatal, 16, al mínim, que són 10, i consideram que,
en part, així es pot restablir el fràgil equilibri entre aquests dos
models de comerç que a la passada legislatura es va escorar
sobretot cap a la part dels grans establiments. D’aquests 10
dies, la comissió en designarà 2 perquè els ajuntaments els
puguin canviar i adequar-los a les necessitats del seu municipi,
en sintonia amb el comerç proper, amb el comerç arrelat en els
municipis.
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També s’inclou la llibertat d’horari comercial en els
establiments de l’entorn immediat de mercats i venda ambulant
autoritzats, amb un radi màxim de 300 metres lineals.

En segon lloc, es proposa augmentar el grau d’exigència als
projectes de grans establiments comercials, amb la finalitat de
garantir mesures per reduir externalitats, tant en el cas de nous
projectes com en el cas de les ampliacions; així, es demanaran
informes favorables dels ajuntaments i consells insulars
corresponents sobre impacte sobre la xarxa viària i serveis
públics que pugui tenir un nou centre o l’ampliació, però no
només és un informe, és necessari que aquest informe inclogui
aquestes mesures compensatòries sobre aquestes externalitats
negatives que es puguin generar. Es tracta que no torni passar
el que ara passa al centre comercial obert recentment en Es Coll
d'En Rabassa, on els accessos es troben col·lapsats i els
residents i també clients tenen moltes dificultats per transitar
per aquella zona d’ençà que està obert aquest nou centre
comercial. Es tracta de garantir els serveis públics dels
residents i clients i que l’obertura d’un nou centre no suposi
molèsties per als ciutadans i una despesa per als ajuntaments o
consells, obligats a fer modificacions viàries per garantir
accessos i serveis públics.

En tercer lloc, aquest text també proposa modificar la
delimitació de les zones de gran afluència turística, zones
pensades per afavorir el comerç de les zones turístiques i
realment no té cap sentit que els polígons industrials se’n
beneficiïn; es respecten les ja existents, però a partir d’ara les
modificacions de la llei, els ajuntaments o consells competents
hauran de justificar de manera fefaent qualsevol zona GAT que
es pretengui incorporar a un polígon industrial.

També, en el cas de les zones GAT pròximes a un element
de rellevància històrica, cultural o patrimoni de la humanitat,
s’han de delimitar i quedar circumscrites a un radi proper als
elements citats.

Amb aquesta modificació de la llei també es vol reforçar el
paper de la Comissió Interinsular de Comerç i es proposa
d’afegir a les funcions que ja té la de conèixer les propostes de
declaració de zona GAT, abans de la resolució de la petició per
l’òrgan competent. No hi ha dubte que la comissió interinsular
es bo que conegui qüestions tan importants i significatives com
són aquestes noves ZGAT que pogués haver-hi o qualsevol
modificació de les existents.

En darrer lloc, també es proposa adequar el règim de
sancions de la normativa autonòmica a la llei estatal.

Qüestions totes que repercutiran a mantenir aquest equilibri
de què parlàvem al principi entre els dos models de comerç i
que consideram necessari que sigui d’aplicació per a l’any
2017. Per això es tramita aquesta llei, o es pretendrà, es pretén
modificar per via d’urgència, segons preveu l’article 100
d’aquest reglament, la qual cosa implica també un ampli acord
d’aquesta cambra.

El nostre grup subscriu aquesta proposició de llei
convençuts que amb aquesta modificació el teixit comercial es
veurà reforçat. És aquesta proposta de modificació de llei una
mesura important per al comerç, juntament amb altres accions

que el Govern implementa, com és el Pla de dinamització
comercial, només per dir-ne un, un pla dirigit a tots els
comerciants de les Illes amb l’objectiu de fomentar actuacions
que permetin impulsar, dinamitzar l’activitat comercial sobretot
integrant l’ús de les noves tecnologies del sector.

Les noves demandes dels consumidors canvien i l’adaptació
al comerç electrònic és necessària, com també ho és
l’especialització, modernització, diferenciació, atenció
personalitzada i comerç electrònic, són possiblement els
aspectes més importants a treballar perquè el comerç
d’aquestes illes pugui arribar de forma dimensionada a part dels
milions de visitants que cada any arriben a la nostra comunitat.
Aquestes mesures que du a terme el Govern i la modificació
d’aquesta Llei de comerç, l’11/2014, són accions diferents que
van cap a un mateix camí, la millora del teixit comercial
d’aquestes illes.

El Grup Socialista votarà a favor d’aquesta presa en
consideració d’aquesta proposició de llei i demanam als dos
grups que no l’han signada que també s’hi sumin per al bé del
comerç.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, presidenta. Bé, a la fi arriba a aquesta cambra
l’anhelada modificació de la Llei de comerç i com que arriba
tard ens obliga a la seva tramitació pel procediment d’urgència,
però, en fi, benvinguda sigui, Sr. Conseller Negueruela.

Sembla que els ingents esforços emprats durant tants mesos
han aconseguit un consens que ens permetrà, entre d’altres
coses, ser un dels territoris de l’Estat espanyol amb menys dies
festius d’obertura de comerços, i ara serà missió també de la
conselleria que aquesta reducció de l’obertura sigui efectiva des
de principis del 2017.

És important destacar aquest amplíssim acord empresarial
i social assolit i animam també el Partit Popular, una vegada
més, al fet que se sumi a la decència i a la protecció, en aquest
cas, del petit comerç. Hem de recordar que vostès van treballar
molt intensament durant la passada legislatura en contra
d’aquestes persones i d’aquestes empreses que lluitaven per la
seva supervivència, dels seus negocis i empleats, intentant
quadrar els comptes del seu govern a costa del seu patiment.

I tot per afavorir a qui? Doncs no és complicat d’esbrinar-
ho si observem qui s’oposa encara a la modificació d’aquesta
llei de comerç, l’Associació Nacional de Grans Empreses de
Distribució, igual que exerceixen d’altaveu dels grans hotelers
també semblen gaudir traslladant a aquest parlament els
arguments d’aquestes grans patronals i defensant, una vegada
més, els seus interessos, que no responen en absolut als de les
majories socials.
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Per concretar la nostra motivació a la presa en consideració
d’aquesta proposició de llei esmentaré els punts que ens
semblen més destacables a part dels que ja han comentat tant
els membres d’El Pi, com la portaveu socialista.

En primer lloc, destacar que les mesures ultralliberals en el
sector comercial impulsades des dels diferents governs del
Partit Popular permetien la impunitat de les grans superfícies
sobre les conseqüències que té la seva implantació en el nostre
territori: degradació de drets laborals, desprotecció del mateix
territori i perjudicis evidents de la nostra convivència. Per a tot
això es necessita que ajuntaments i consells insulars generin
informes que els permetin intervenir per posar fre a tota aquesta
impunitat.

A partir d’ara, els polígons industrials no tendran
consideració de zones de gran afluència turística perquè
l’ajuntament interessat ho justifiqui sobradament. Els que
defensem el dret com l’única arma que tenen els febles per
defensar-se dels atacs dels poderosos (...) la seguretat jurídica,
terme que amaga generalment un tripijoc entre algú amb grans
interessos econòmics i un polítics amb grans mancances
morals.

En segon lloc, volem destacar que per impulsar l’activitat
comercial a les Illes Balears és important la participació de la
Comissió Interinsular Assessora de Comerç a la qual s’afegeix,
dins les funcions d’aquest òrgan de participació, la de conèixer
les propostes de declaració de zona de gran afluència turística
abans de la resolució de l’òrgan competent en matèria de
comerç.

I en darrer lloc, quant als horaris comercials, pensam que
aquesta ha estat la solució menys dolenta de totes les possibles,
tenint en compte que des del Govern central la tendència és
liberalitzar el màxim els horaris. Crec que ja ha quedat prou
demostrat, tant per les dades d’afiliació a la Seguretat Social
com per les dades d’activitat de negoci, que aquestes mesures
no contribueixen en absolut a la creació d’ocupació estable,
s’ha detectat que provoquen una precarització de les jornades
dels treballadors, que són més llargues i que no sempre són ni
retribuïdes ni compensades. Són conseqüències clares també la
dificultat de conciliar vida familiar i laboral, les empreses no
incrementen personal per cobrir l’obertura en festius, sinó que
el que fan és repartir la jornada laboral d’acord amb els fluxos
de clients, sense, per tant, procedir a ampliar la plantilla per
atendre aquest horari festiu.

A més d’aquestes conseqüències, les mesures ultralliberals
provoquen problemes de salut derivats de la manca de descans
els quals s’accentuen indubtablement durant els mesos també
de desembre i gener, perllongat dels dies continuats d’activitat.

Pensem que al petit i mitjà comerç li sobren pràcticament
tots els dies d’obertura que quedaran marcats en el nou
calendari, però ara per ara ens resulta impossible botar-nos la
normativa nacional, per tant esperam que més prest que tard els
partits progressistes ens posem d’acord per aconseguir un
govern a l’Estat que pugui revertir d’una vegada aquestes
polítiques comercials vigents.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré breu, perquè crec que els
companys que m’han avançat han dit ja una mica i expressat
quin és el motiu d’aquesta modificació de la Llei de comerç i
els seus beneficis.

Començant, en aquest sentit, per aquest informe necessari
que s’implanta, en el sentit que facin aquest informe tant els
ajuntaments com els consells insulars en temes competents,
precisament per garantir la mobilitat, la incidència a la xarxa
viària i a la resta d’infraestructures públiques, així com el flux
de persones i vehicles, crec que aquest és un dels punts
importants d’aquesta modificació d’aquesta llei.

En això de la reducció dels dies festius, de 16 a 10 dies,
evidentment MÉS per Mallorca hi està d’acord, crec que va en
benefici del petit comerç i el que crec que aniria més en
benefici del petit comerç és, precisament, que la nostra
comunitat autònoma tengués total potestat per regular quins són
els dies festius i quins són els horaris festius i no fos l’Estat que
els imposàs a totes les comunitats autònomes sense tenir quasi
marge de decisió.

Bé, després ja s’ha parlat també d’aquesta llibertat d’horaris
en el sentit devora una lineal de 300 metres al voltant dels
mercats, que jo crec que això sí que és positiu, perquè realment
és una activitat, els mercats i mercadets, una activitat dins els
nostres pobles i barris que dinamitza l’economia i que és lògic
que si realment hi ha venda ambulant doncs també el petit
comerç es pugui adherir a la zona on aquest s’ha permès.

Pel que fa a les zones de gran afluència turística, bé, creiem
que també és una passa endavant, a més que passi per la
comissió interinsular, diguem que seria trist que no ho puguem
fer a moltes de les zones ja aprovades, crec que tal vegada a
qualque moment s’hauria de replantejar. Però bé, hem arribat
fins aquí, és a partir d’ara que s’exigirà aquesta necessitat i per
tant, bé, estam d’acord que això sigui així; però de totes
maneres, MÉS per Mallorca, el més rellevant, a part de la
reducció d’aquests dies festius, que és una demanda del sector
del petit comerç, és aquest informe de valoració d’aquestes
externalitats, perquè volem ressaltar que això no ha sortit de
res, aquí pareix que no existia una llei abans d’aquesta del
2014, i sí que va existir una llei de comerç abans d’aquesta del
2014 que va fer el Partit Popular, hi havia una llei del 2001,
adaptada el 2009 a la Directiva de serveis i que precisament el
seu article 17, sobre la tramitació de llicència autonòmica de
grans establiments comercials, requeria d’un estudi tècnic...
vull dir amb visat, que requeria visat, sobre precisament el
moviment de persones i vehicles i que generi i l’establiment i
especialment fent incidència a la xarxa viària, a infraestructures
públiques, així com a l’existència de mitjans de transport
colAlectius suficients, per satisfer els fluxos de públic i també
mesures per desincentivar l’ús de vehicles particulars. O sigui,
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que ja existia aquesta necessitat d’informar i que hi hagués uns
requeriments per establir aquest nou, i que va ser el Partit
Popular, la Llei del 2014 que va derogar expressament aquest
article 17 de la llei anterior.

Per tant, els culpables, i així ho dic, de tota la situació que
en aquest moment ens trobam de colAlapses a la nostra xarxa
viària, per nous grans establiments comercials, entenem que
precisament és la política, aquesta política del Partit Popular,
que va llevar tota protecció i tots aquests requeriments a la seva
Llei de 2014. I ho hem de dir amb veu forta i tothom ho ha de
saber. I aquesta modificació que fem avui torna ser una passa
endavant envers aquesta llei que ja hi havia abans de la
derogació del Partit Popular i que ja s’havia fet en el marc
d’altres pactes d’esquerres, perquè precisament aquesta era la
voluntat política, protegir el petit comerç i també protegir de
diversos impactes que poguessin provocar aquests grans
establiments comercials. I vostès ens varen deixar desemparats,
varen deixar desemparades les institucions i els ajuntaments.
Varen deixar que es fessin aquests grans establiments
comercials i ara els que han de resoldre la situació són les
administracions implicades, que no els queda més remei que
donar una solució sense que l’establiment tengui cap obligació
de fer-se’n càrrec.

Aquesta llei precisament de 2001 també parlava d’altres
coses, de la necessitat que aquest estudi també acredités les
tecnologies necessàries, reducció de contaminació acústica,
emissions, etc., anava molt més enllà; fins i tot determinava
quantes places d’aparcament es podien aprovar, en funció de
cada metre quadrat de superfície útil d’exposició de
l’establiment comercial, etc. 

Per tant, nosaltres, és evident, votam a favor d’aquesta
modificació de la Llei de comerç del Partit Popular del 2014,
que va deixar tot aquest article sense cap valor i que ens ha dut
tant de patiment, com veiem ara avui i que en patim les
conseqüències.

I també volem fer un incís en què també la llei anterior
també tenia una disposició addicional quarta, que no és el cas
d’avui, perquè no hi fem ressò, ni s’està modificant la Llei de
comerç, però m’ho ha recordat per allò que ha dit el Sr. Melià
de l’urbanisme, la relació diguem urbanística sobre aquest
tema, i jo crec que això és molt important com ha dit ell, i en
aquesta disposició addicional quarta de la Llei del 2001,
modificada el 2009, s’establia una vinculació amb el
planejament de desenvolupament urbanístic municipal, o sigui
que es parlava de quin tant per cent, quin tant per cent de
comerç, en funció de l’urbanisme. I per tant, no hem afrontat
aquesta fita, però crec que és important tenir-la en compte, que
s’ha de parlar també en aquest tema d’urbanisme, dins
l’urbanisme que volem per al nostre territori.

Per tant, creiem que nosaltres seguim volent un comerç de
proximitat, situat devora la gent. Amb un model que va en
contra de les grans àrees comercials. No ens volem convertir en
un gran espai-territori com Estats Units, que la gent viu a grans
urbanitzacions, on no hi ha cap comerç, ni cap tipus de zona
comuna i les zones d’oci són els grans espais comercials,
enfora d’aquestes zones de residència, per dir-ho així. Nosaltres

volem els pobles, on hi ha el petit comerç, que és el que dóna
vida als barris i a les persones que viuen allà.

Per tant, consideram que queden assignatures pendents,
però aquesta modificació és una gran passa per fer realitat
aquesta tasca i aquest objectiu que volem. De fet, des que va
començar aquest nou Govern, aquesta nova legislatura, ja
vàrem haver de fer passes importants precisament per
contrarestar tota la política del Partit Popular en aquesta darrera
legislatura. Recordem el decret llei, ara el Consell Insular de
Mallorca va haver de fer la mesura cautelar, precisament per
poder desenvolupar el Pla director sectorial comercial, en el
qual s’havia negat reiteradament el Partit Popular a iniciar la
seva tramitació. 

Per tant, contents des de MÉS per Mallorca, perquè avui
fem una passa més i no ens aturarem en aquest objectiu de
protegir i de donar suport a aquest petit comerç, perquè creiem
que precisament és el que dóna més llocs de feina, dóna vida
als nostres pobles i dinamitza majoritàriament l’economia i
dóna més llocs de feina més qualificats i menys precaris, que
això també preocupa la nostra població.

Per tant, des de MÉS per Mallorca donam el nostre suport,
com ja sabem, a aquesta llei perquè en formam part i creiem
que és una passa endavant, davant, front al model que defensam
ja fa molt de temps en aquesta cambra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré ser breu, ja que els
portaveus que m’han precedit, doncs també han fixat la nostra
posició, que lògicament és la d’aquesta proposició, proposició
que nosaltres signam. Només fer la reflexió d’alguna manera en
la línia del que deia la Sra. Campomar, que ja hi havia una llei
anteriorment, la de l’any 2001, que ja establia 10 dies
d’obertura entre els diumenges i festius. I per tant, això es va
canviar l’any 2014, que va es va passar a 16. Per tant, el que
fem és tornar al criteri de l’any 2001 pel que fa a dies
d’obertura. 

Hi ha altres aspectes, com molt bé ha explicat el Sr. Melià,
prou comentats. Jo em volia centrar només en aquest, que crec
que és el més significatiu i el més simbòlic de cara al suport al
petit comerç, el nombre de dies d’obertura. El Sr. Jarabo ha
explicat, ha fet molta referència a com impacte això en els drets
dels treballadors, també ara la Sra. Campomar parlava de la
precarietat a la que té lloc també el fet d’obrir tants dies festius.
Jo crec que és important, perquè jo crec que aquí són elements
en els que cadascú es retrata. Jo no sé quina serà la postura del
Partit Popular respecte aquesta proposició de llei. Però sí sé
que la llei que va fer el Partit Popular va passar de 10 a 16 i la
llei que farem ara els grups que donam suport al Govern,
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juntament amb El Pi, passem de 16 a 10. Per tant, aquí amb una
mesura que jo crec que tothom reconeix com una mesura de
suport al petit comerç, es veu realment qui està amb totes les
conseqüències, amb el petit comerç i qui hi està només de
paraula.

El Partit Popular doncs, ara que veig la Sra. Mercadal,
penso en el tema de l’empresa familiar, no? És a dir, de boca,
l’empresa familiar, però després també estan a favor del TTIP.
Estan a favor del petit comerç, però en canvi passen de 10 a 16
dies. Aleshores són aquestes contradiccions que una cosa és el
que es diu i l’altra realment el que es fa. Jo espero que hagin
reflexionat i aquest cop doncs puguin estar d’acord també amb
aquesta proposició de llei.

Només vull cridar l’atenció sobre un punt, perquè no
llancem les campanes al vol, que és un tema doncs que potser
és el que menys clar ha tingut el nostre grup a l’hora de
subscriure aquesta proposició no de llei i és el de la disposició
transitòria. I això pel simple motiu que per exemple a Menorca,
per mor de la figura de la zona GAT, no és el lloc on un es pot
anar a engatar, sinó que són les de Gran Afluència Turística, les
zones GAT. Clar, a Menorca el 100% del territori té la
consideració de zona de Gran Afluència Turística. Per tant, ens
podem emocionar molt amb la reducció de 16 a 10 dies, però
de bones a primeres l’efecte seria nul. Doncs la disposició
transitòria crec que li ha tret un efecte realment penetrant a la
llei, nosaltres hauríem preferit..., entenem per la necessita que
hi havia de fixar enguany els dies d’obertura, però nosaltres
creiem que hauria estat més oportú establir que es
determinessin de nou les zones de Gran Afluència Turística.
També cal dir que en alguns municipis de Menorca el període
no és tot l’any, pocs, sinó que és del 15 de març al 30
d’octubre. Tots aquells que ho van demanar, o que no van
renovar la determinació de zona turística a partir del 2014, sinó
que encara l’arrosseguen dels anys 2003, 2004.

Per tot això, bé, creiem que és un pas important, però
creiem que podem continuar aprofundint realment en aquest
suport al petit comerç sent molt més curosos a l’hora de
delimitar realment en quines zones realment hi ha influència
turística i en quines no. Com deia el Sr. Melià, doncs, un
polígon industrial, doncs, bé, és discutible que ho sigui. Per
tant, com a primer pas ens sembla bé, però creiem que encara
hi ha terreny per córrer.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions a favor? Intervencions en contra? Fixació de
posicions. Té la paraula el Sr. Santiago Tadeo del Grup
Parlamentari Popular. 

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
També faré una intervenció breu, no la que duia preparada
perquè crec que redundar sobre el que ja s’ha dit aquí per part
dels grups proposants crec que és incidir sobre el mateix i

tampoc no val la pena. El que sí crec convenient, ho vull dir, és
que estam modificant una llei que es va fer en el passat mandat,
la passada legislatura, per part del Grup Parlamentari Popular.
A partir d’aquí, quan diem que avui es demana el consens de
les formacions polítiques que no han signat aquesta proposició
de llei, també dir que en cap moment no se’ns ha vengut a
demanar cap tipus de consens i senzillament es du aquí la
proposició no de llei i ara es demana el consens. Per tant,
valgui a dir que així com per a d’altres lleis han vengut a
demanar el consens per a aquesta en concret idò no. 

El Grup Parlamentari El Pi va presentar crec que era devers
dia 10 d’octubre una proposició no de llei en aquesta mateixa
línia, molt més escarida i molt més concreta en allò que
realment crec que és el propòsit d’aquesta proposició no de llei
que és... de llei, perdó, proposició de llei, que és reduir els 16
festius a 10 festius. Posteriorment a açò, supòs, perquè el Grup
Parlamentari El Pi es va avançar al Govern i a la resta de grups
parlamentaris que donen suport al Govern, devien de parlar
amb ells, tots junts, sense el Partit Popular ni Ciudadanos (...)
aquí, però que sàpiguen que no és... que no els hem dit ni que
sí ni que no, és que no s’ha vengut, i han fet aquesta proposició
no de llei molt més... proposició de llei molt més àmplia en el
tema ja no tan sols de passar de 16 a 10 festius, sinó, a més, a
demanar informes per part de les administracions, siguin
ajuntaments o consells.

A partir d’aquí, però, i dic que faré una altra intervenció, no
la que duia preparada perquè seria incidir en el que marca
aquesta proposició de llei, també hem escoltat portaveus, com
hagin pogut ser MÉS per Mallorca, que diu que tot el que va fer
malament o tot el que s’ha fet malament ha estat quasi sempre
del Partit Popular, però crec recordar que el centre comercial
quan es va passar a una zona que era rústica a comercial, que
és el Festival Park, va ser precisament a Marratxí amb un
govern, l’ajuntament, socialista i en el primer pacte de progrés.
Vull dir, no tot el dolent, probablement, si és que açò era
dolent, ho va fer el Partit Popular, açò ho va fer el primer pacte
de les esquerres, com també ha fet altres coses en aquest sentit.

Li diré més, però, què fem avui? Avui el que fem és
intervenir en el mercat per intentar afavorir el sector del petit
comerç, quan, a més, és una discussió que, com a mínim, fa
trenta anys que està damunt la taula, el tema de les grans
superfícies. Però, a més li diré una altra cosa, no és el mateix la
repercussió d’aquesta llei posada sobre Mallorca que sobre
Menorca, Eivissa o Formentera. Els diré més, encara, que ens
han dit també aquí, ho ha dit també el Sr. Castells, que, per una
banda, la diputada Mercadal va defensar l’empresa familiar i
per una altra banda... i que tot és de boquilla; escolti’m, els que
heu comprat bicicletes elèctriques a Burgos és el seu govern del
Consell Insular de Menorca: MÉS per Menorca, Podemos i el
Partit Socialista. No podien... a Burgos se’n van anar a comprar
unes bicicletes elèctriques, no se si ho van fer per internet on
line, un diumenge vespre, a les tres de la matinada, o si és que
tenien allà un amic i van anar a comprar a una botiga d’un
amic, no ho sé. I quan van donar l’excusa que havien cercat la
millor oferta a Menorca i la van trobar ni més ni manco que a
Burgos, a una botiga de Burgos, que no és que fos famosa, sinó
a Burgos, curiosament, una botiga a un carrer determinat i d’un
senyor determinat, es va dir que s’havia cercat a Menorca una
oferta a veure quina havia estat la millor. Açò va ser un
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conseller, allà està dit a un plenari del Consell Insular de
Menorca. La resposta va ser que no li havien passat cap oferta.
La resposta d’ASCOME, l’Associació Comercial ...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no, no, però el Govern és el seu, i la presidenta és del seu
partit, de MÉS per Menorca. La resposta va ser que no havien...
aquest sector comercial de Menorca no havia passat cap
proposta. La resposta del president d’ASCOME i de molts de
comerciants va ser que en cap moment no es va demanar a cap
botiga de Menorca cap pressupost per fer aquesta compra.

Amb açò què vull dir? Que la boquilla o el que es diu per
una banda i després els fets no acompanyen, vostès també ho
fan. Però els diré més, la setmana passada vàrem veure aquí, en
els mitjans de comunicació, un fet, perquè nosaltres anam a
baratar una llei per intentar afavorir el petit comerç, que ens
sembla bé i tot el que sigui incrementar vendes i facturació i
creació de llocs de feina ens sembla totalment correcte, però
sortir a les portades aquest cap de setmana, a mitjans de
comunicació escrits d’aquí, de Mallorca, amb la queixa que hi
havia per part del petit comerç pel retard que hi havia quant a
la... el retard d’una setmana a encendre els llums de Nadal i els
perjudici que això els creava. Això pràcticament no suposava
cap cost, el cost d’electricitat que es fa cada any, i açò li
demana el petit comerç. El petit comerç demana que els centres
urbans es puguin convertir i siguin punts atractius i que la gent
hi pugui acudir en aquest sentit, un punt atractiu, etc. A més, es
queixava dient que nosaltres, el petit comerç, no tendrem els
carrers ilAluminats i en canvi altres empresaris amb molt més
poder sí tendran engalanats els seus... els seus... mostradors. 

En aquest sentit, crec que estam davant d’una discussió de
com a mínim fa trenta anys, i dic fa trenta anys perquè jo he
estat dins el sector del comerç i ja teníem el mateix debat.

Per acabar, crec que també és important dir que una
normativa d’aquest tipus com pugui ser, per exemple, de
lloguer de vacances, que també la regulació del lloguer de
vacances hem debatut aquí, o la promoció turística, no té res a
veure amb el que es pugui fer tal vegada a Mallorca, a
Menorca, a Eivissa i a Formentera. I açò també passa amb el
tema comercial. 

Per acabar, i el darrer, els consumidors, aquí diem que es té
el suport dels consumidors, però és curiosament quan es fa, no
sé quin dia és, es fa el Black Friday i curiosament ja hi ha
empreses on line i d’internet que ja han començat a...
plataformes per internet que han començat a fer-ho abans
d’hora reduint el preu tal vegada de 10.000 articles. Per què ho
fan? Perquè el consumidor també és el que cerca.

Per tant, tal vegada posem barreres al camp o no, no ho sé,
però legislar per intentar modificar quan hi ha altres mesures
que no es poden fer, com és que una administració com el
Consell Insular de Menorca compri al comerç de Menorca o
que un ajuntament com pugui ser el de Palma encengui i faci
cas als comerciants petits del centre de Palma i engalani els
carrers i encengui els llums quan toca, el que fem és no fer el
que toca, i fer precisament el que aquí s’han queixat, de
boquilla una cosa i els fets no acompanyen. 

A partir d’aquí els diré que encara que sigui una llei del
Partit Popular, no estam en contra que es pugui debatre en
aquest parlament aquesta llei, farem una abstenció a la presa en
consideració i en el període d’esmenes presentarem les esmenes
corresponents.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
La setmana passada teníem aquí mateix un debat sobre el famós
IRPH, aquest índex de referència en què el bessó del debat o el
bessó de l’assumpte era la prevalença dels drets dels
consumidors davant d’uns interessos de part, en aquest cas els
interessos bancaris.

Avui som davant d’un debat evidentment distint, no parlam
d’abusos als consumidors ni d’opacitats malintencionades,
tampoc de falta de transparència, però sí parlam d’interessos
dels consumidors i d’interessos ben legítims, no falta dir-ho, de
part... -perdó?... ah!, moltes gràcies, no sabia si passava algú
per allà.

Deia que estam en un debat distint, encara que també hi
tenguem per una banda els consumidors i per l’altra banda uns
interessos ben legítims en aquest cas del petit i mitjà comerç,
perquè el que aquí debatem amb aquesta proposició és la presa
en consideració d’una modificació d’una llei que té molts
d’aspectes positius, hi estem absolutament d’acord, als quals,
com és lògic, nosaltres hi donarem suport, però també en té
alguns que difícilment podrem aprovar, com a mínim tal com
figuren a l’articulat d’aquesta proposició de llei.

Em referiré ara al més controvertit, l’obertura en diumenges
i festius, el nombre de dies, aquesta reducció de 16 a10.
Nosaltres -ho hem dit i redit- som partidaris de la liberalització
d’horaris i de dies d’obertura, per tant, com és natural, aquesta
reducció no ens sembla bé, i no perquè estiguem... i en som
partidaris no perquè estiguem a favor de les grans superfícies
i en contra del petit i mitjà comerç, en absolut, som
perfectament conscients de la importància que el petit i mitjà
comerç té en aquesta terra. Si som partidaris d’aquesta
liberalització d’horaris i de dies d’obertura és perquè creim que
avui dia en el món en què vivim no té sentit posar límits o com
a mínim posar-n’hi més dels que en aquest moment ja s’han
posat.

En efecte, no hem de conciliar vida familiar i vida laboral?
No ho pregonam tots els partits, idò com es pot fer realitat si no
intentam que aquesta oferta de serveis al consumidor sigui com
més ampla millor?

És veritat, podem intentar racionalitzar els horaris, però
això no lleva que haguem de fer igualment un esforç per
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assegurar que l’oferta existent no minvi. Les feines d’avui no
tenen res a veure amb les d’un temps, ni les jornades de feina
ni els dies en què es fa feina i encara manco en una comunitat
autònoma com la nostra que viu majoritàriament del turisme.

Fa poc més d’un any El Pi va presentar aquí mateix una
proposició no de llei que incloïa una mesura calcada a aquesta,
llavors per arribar a un acord amb els grups de la majoria va
acceptar una transacció que seguia demanant que es rebaixassin
aquests 16 dies, però no ja de 16 a 10, sinó que podien ser 15,
14, 13, 12 amb el límit aquest de 10 que és el que fixa la llei.

Un any després tornam ser aquí, però ja no es demana ni
això, és a dir, es parla directament de passar de 16 a 10, és a
dir, evidentment El Pi no ha canviat, El Pi segueix demanant el
mateix, però sí que han canviat la resta de grups que en aquell
moment li varen demanar unes modificacions que no eren tan
dràstiques, però que en aquest moment han desaparegut com a
mínim de l’agenda d’aquests grups que han negociat aquesta
proposició de llei.

Per què es produeix aquesta rebaixa? Segons els grups
promotors, perquè d’aquesta manera es garanteix -i així figura
a la part introductòria de la proposició- un equilibri entre els
diferents operadors econòmics i es promouen, per una altra
banda, unes adequades condicions de competència al sector. 

Idò bé, nosaltres creim que aquests arguments,
absolutament respectables, no fa falta dir-ho, no tenen en
compte els interessos dels consumidors, encara que el Sr. Melià
hagi dit abans que aquests han estat tenguts en compte al
moment de l’elaboració d’aquesta llei, per ventura a través
d’alguna associació que certament hi pot haver donat suport,
però, Sr. Melià, vostè parlava d’unanimitat i jo he rebut una
solAlicitud de la PIMEM, dirigida a Ciutadans, en què ens
demanen d’introduir tota una sèrie d’esmenes, per tant,
unanimitat tampoc no n’hi deu haver tanta, ni per una banda ni
per l’altra. En tot cas, deia que no tenen en compte els
interessos d’aquests consumidors ni els canvis que es
produeixen al camp del comerç arreu del món.

A aquest respecte hi ha una pregunta que crec que s’hauria
de fer: creuen que amb aquesta reducció de diumenges i festius
millorarà la situació del petit i mitjà comerç? Jo ho dubto,
francament, tant de bo sigui així, però ho dubto; el petit i mitjà
comerç crec que només millorarà la seva situació si és capaç
realment d’adaptar-se a aquest món canviant al qual em referia.

En aquest sentit, crec que l’equilibri i la competència a què
es referien en la proposició de llei no s’obtendran reduint
aquest nombre de diumenges, sinó en tot cas a través d’una
oferta innovadora i complementària combinada, com és natural,
amb una recerca també de nous públics, sense oblidar que avui
ja hi ha un altre sector en joc, s’hi han referit alguns dels que
m’han precedit, que de cada vegada pesa més i que és el
comerç electrònic, la venda electrònica i que de cada vegada
més és més usat i per tant, influeix més en el comerç
tradicional, el comerç presencial per marcar un poc aquesta
diferència.

Crec que per tant, aquesta és una raó de més per no
encasellar-nos en un model que per ventura és caduc i en un
proteccionisme que per ventura també serà inoperant.

La proposició de llei conté altres propostes, és clar, i estam
d’acord amb la majoria, ara no entraré en aquests detalls, si
alguna discrepància hi tenim són discrepàncies en general
puntuals. Per tant, crec que en aquest altre camp no costarà
gens posar-hi remei, com a mínim que nosaltres ens hi puguem
sumar quan ens trobem en el període d’esmenes.

També ha dit abans la diputada Oliver que nosaltres no hem
participat en aquest procés, no se’ns hi ha convidat. Nosaltres,
quan se’ns convida a participar, hi participam i hauríem
evidentment expressat, en fi, el mateix que estic jo expressant
aquí i per ventura hauríem arribat a qualque acord, no ho sé, si
no en això, en altres punts, però no se’ns ha convidat i és de
mala educació participar allà on a un no l’han convidat.

En tot cas i en definitiva, Ciutadans no s’oposa a la presa en
consideració, també ens abstindrem avui, però al que sí es
compromet, com és natural, és al període d’esmenes, quan
aquest arribi, intentar millorar-la perquè estam segurs que hi ha
aspectes millorables en aquesta llei.

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de la presa o no en consideració de la
proposició de llei debatuda. Votam.

Vots a favor, 37; abstencions, 21.

S’ha pres en consideració la llei debatuda.

V. Debat i votació del dictamen de la Comissió de
Turisme de la Proposició de llei RGE núm. 8426/15,
presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca,
MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears, de
modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim
especial de les Illes Balears.

Finalment, passam al cinquè punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació del dictamen de la Comissió de
Turisme de la Proposició de llei RGE núm. 8426/15, de
modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim
especial de les Illes Balears. 

Abans de començar el debat els inform que totes les
esmenes presentades han estat incorporades al dictamen i que
s’ha acordat a la Junta de Portaveus de dia 9 de novembre que
el debat consisteixi en un únic torn de cinc minuts per a cada
grup parlamentari per defensar la Proposició de llei RGE núm.
8426/15. 

Passam al debat del dictamen de la Proposició de llei de
modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim
especial de les Illes Balears, presentada pels Grups
Parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Socialista
i Podem Illes Balears.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508426
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Té la paraula el Sr. Nel Martí del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Amb la proposició de llei que aprovarem, esper, avui
duim a terme la modificació, la substitució del descompte de
resident per als vols entre illes per una tarifa màxima universal. 

És una reivindicació històrica de la societat de les Illes
Balears, especialment d’Eivissa i de Menorca, i molt
especialment de Menorca, jo diria que és una victòria de la
societat civil. Fa ja més de vint anys que les associacions de
vesins primer i les plataformes després varen començar a
reclamar millores en la connectivitat, reclamaven el 30, el 40,
el 50% de descompte i més fins i tot, però finalment i amb
l’acord i amb l’aval d’estudis encomanats per les mateixes
plataformes o pel Consell de Menorca, entre d’altres, s’ha
apostat, i avui ho fem realitat, per abandonar el sistema de
descompte per la tarifa màxima universal de 30 euros, i açò és
el que fem realment avui: modificar el REB puntualment per
dur a terme una reivindicació històrica.

S’ha de dir també, però, que s’inclouen altres aspectes dins
aquesta modificació com el 50% de descompte al transport
marítim a càrrec de l’Estat, en aquest moment és 25% Estat,
25% comunitat autònoma; s’inclou la idea de la tarifa màxima
de 30 euros per trajecte, és a dir, el trajecte Mallorca-Menorca,
o Menorca-Eivissa és un trajecte, la qual cosa dóna una
perspectiva i una visió de la connectivitat a les illes molt
diferent, i una tarifa bonificable per a, per exemple famílies
nombroses, o menors de 14 anys.

Vull posar en valor avui la unanimitat, una unanimitat que
ve animada, o forçada si es vol, per la societat civil. La gent no
ens perdonaria que en temes d’estat i de gran unanimitat en la
societat civil, els representants polítics no ens poséssim
d’acord. I avui podem dir que no és així, ens posam d’acord en
un tema d’Estat.

Deixem per tant, ja de parlar dels grans temes, del REB, del
finançament, de l’autogestió aeroportuària, de tarifes màximes,
però deixem de parlar-ne perquè aquests passen a ser temes
assumits i defensats des de la unanimitat i es passa a parlar
d’estratègia. Perquè crec que a partir d’avui del que hem de
parlar és d’estratègia.

La feina per implementar la tarifa màxima i universal de 30
euros, es fa des del legislatiu, però també des de l’executiu,
s’ha anat fent feina, s’ha fet feina, per garantir l’aplicació i per
complir amb els requisits que imposa la Unió Europea per a la
posada en marxa. Des del legislatiu ens hem de felicitar, però
també i ho dic clarament, crec que hem de començar una nova
feina, d’estratègia, que deia abans, i per tant, els grups que som
aquí avui ens toca començar la feina de convèncer els nostres
grups representants a les Corts Generals, en el Congrés i en el
Senat, perquè donin suport a aquesta iniciativa, als nostres
grups, o als grups que consideram o tenim com a referents a
Madrid.

També voldria posar en valor el moment. Un moment en
què a les Corts Generals, al Congrés, no hi ha una majoria
absoluta, hi ha una pluralitat àmplia de representació, el que pot
permetre aquest diàleg i aquest suport, i també la complicitat de
grups, com Coalició Canària, que reclamen la mateixa fórmula
de millora de la connectivitat. Crec que tenim per tant, una gran
oportunitat que no podem desaprofitar i que avui hem
d’assumir amb tota responsabilitat.

Finalment, l’objectiu és millorar la connectivitat, amb la
consideració que l’avió actua com un servei públic bàsic. És el
bus, és l’autobús per anar a la feina cada dia, per anar a
l’hospital, o per gaudir de l’arxipèlag. A què a un usuari que
viatge en autobús no se li demana si és resident o no? Tothom
paga el mateix, és universal i després, sobre el preu general,
s’apliquen bonificacions. Idò açò és el que fem avui aquí, una
tarifa màxima universal, bonificable a partir de condicionants
externs. Per tant, milloram la connectivitat però també
milloram la comunicació, el coneixement, la vinculació entre
quatre illes i fem real allò que ha de bastir qualsevol comunitat
d’interessos, que és que el teu problema és el meu problema.
Que el problema de Menorca, d’Eivissa, o de Formentera, és el
problema de les Illes Balears, o que els problemes de les Illes
Balears són els problemes de Menorca, d’Eivissa i Formentera.
O es compleix açò o no hi haurà comunitat d’interessos i si no
hi ha comunitat d’interessos, no només no anam per la via de la
connexió, sinó que anam per la via de la incomprensió, de la
desconnexió i de la desafecció.

És per tant, avui un moment per a nosaltres històric,
important. La feina comença avui i esperem que hi hagi la
implicació de tots els grups perquè prest puguem celebrar que
en el Congrés, en el Senat, a les Corts Generals, aquesta
iniciativa s’aprovi, es modifiqui el règim especial i la tarifa
màxima universal sigui a la fi una realitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Reus del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Poc hi ha per afegir al que ha comentat
ja el Sr. Martí, perquè ja ha explicat bàsicament en què
consisteix la proposta. Sí que vull dir una cosa, ja ho va dir la
meva companya, la Sra. Campomar, en el debat de presa en
consideració, que hem de posar en valor que aquesta iniciativa
és una passa més, de qualque manera deixant de banda les
declaracions, les proposicions no de llei que n’aprova moltes
aquesta cambra sobre insularitat, sobre finançament, i fem una
passa més i passam a reclamar res més que justícia. Per això
aquesta proposició és una passa més, perquè posam damunt la
taula del Congrés una proposició que s’haurà de votar en el
Congrés dels Diputats per a la seva tramitació i aprovació.

Aquesta part de tramitació que hem fet en aquest Parlament,
s’ha fet amb el màxim consens, tant en la presa en consideració,
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com en les esmenes que s’han incorporat, fins i tot ens hem
posat d’acord en quin era el millor moment per presentar-la,
que no era altre que immediatament després de la conformació
d’un govern a l’Estat. Ara, després de més d’un any del Govern
de l’Estat en funcions, ja tenim un Govern de l’Estat, que no
està en funcions, però que tampoc no vol dir que funcioni,
perquè també hem de dir que a dia d’avui, que és un dia que en
principi havia de ser d’alegria de qualque manera, pel consens
que hi ha en aquesta cambra, per anar a Madrid i defensar en el
Congrés un dret de la ciutadania de les Illes Balears, avui que
pensàvem que hem d’anar a defensar el dret de moure’s dins la
nostra comunitat autònoma, avui encara hem de recordar al
Govern de l’Estat, perquè encara avui es poden en qüestió
coses que nosaltres ja donam per fet, com és el descompte de
resident, que ara s’ha posat en qüestió per part de l’Estat.

Un Estat que, com ja hem dit altres vegades també, no ens
deixa participar de la cogestió aeroportuària, amb uns aeroports
de les Illes Balears amb molts de beneficis, amb uns beneficis
que superen, que doblen el que ens aporta l’Estat en descompte
de resident. No només això, sinó que l’Estat, enlloc de permetre
d’avançar cap una cogestió aeroportuària, cap una cogestió
d’un servei que és essencial, que és imprescindible, que és
crucial des del punt de vista de la mobilitat, des del punt de
vista econòmic, enlloc de permetre aquesta cogestió, avança en
la seva privatització, avança a posar en mans privades aquests
beneficis que genera la nostra necessitat de mobilitat. Es dóna
el cas que els fons d’inversió privats tenen més influència,
tenen més representació sobre un servei essencial per a
nosaltres, que no la màxima institució de les Illes Balears. I a
sobre arriben més notícies que l’Estat vol aprofundir en aquesta
privatització.

Ens haurem de plantejar, li deia l’altre dia al vicepresident,
ens haurem de plantejar fer racó i que aquest Govern compri
accions d’AENA, perquè serà l’única manera que hi podrem dir
qualque cosa. Sé que és un comentari absurd, però és que la
situació és absurda, la principal infraestructura essencial per
garantir els nostres drets i per a la nostra economia, cada
vegada més privatitzada i sense que la principal institució de
les Illes Balears hi tengui res a dir.

En qualsevol cas, tant en el tema del descompte de resident,
com en la gestió d’AENA, veiem que hi ha poc interès per part
del Govern de l’Estat, que no ens ho posarà fàcil.
Afortunadament he de dir que aquí, com explicava el Sr. Martí,
es tracta de convèncer, no tant el Govern de l’Estat, com
aconseguir més vots favorables que contraris dins els 350 que
formen el Congrés dels Diputats, molts d’ells representants
formen part de grups que també estan representats en aquest
Parlament. He de dir que nosaltres no tenim representats
directes de MÉS per Mallorca, però sí tenim relació amb forces
polítiques que hi són i també hem de dir que part del nostre
programa formava part també d’una candidatura que sí que està
representada en el Congrés. Per ventura és un bon moment idò,
podríem començar aprofitar aquesta intervenció per començar
a fer comptes de quants vots tenim segurs d’aquests 350 en el
Congrés perquè aquesta proposició pugui arribar a ser una
realitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Damià Borràs, del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Avui farem una passa important cap
assolir una aspiració per la qual hem fet feina de valent, molt
feina, molts de ciutadans i ciutadanes, moltes d’entitats i
associacions de la societat civil i durant molt de temps, i ho
farem des de la unanimitat, des de l’acord de tots els grups,
sense escletxes. Crec que és de rigor reconèixer tota la feina
feta per tanta gent, tantes associacions. Gran part del mèrit de
la unanimitat d’avui és conseqüència del seu esforç,
perseverança i capacitat de convenciment.

La passa d’avui no és la passa definitiva, que significaria
que la tarifa única universal (...) entre illes a la fi seria ja una
realitat, perquè donar la darrera passa no està al nostre abast,
no depèn de nosaltres. Encara queda molt per fer: hem de
convèncer les Corts Generals de la justícia de la nostra
demanda, que fa anys que reclamam fins ara sense sort; i hem
de ser capaços també de convèncer el PP en el Govern
d’Espanya per tal que doni suport, com ho ha fet el PP de les
Illes Balears, a la justa petició de millora de la nostra
connectivitat, l’eina imprescindible per avançar cap a la
cohesió social i territorial, cap a la prosperitat i el benestar, el
desenvolupament econòmic i, en definitiva, caminar cap a
l’equiparació efectiva amb els ciutadans i les ciutadanes de la
península, l’equitat en l’accés a la igualtat d’oportunitats.

La reivindicació d’una tarifa única i universal de 30 euros
per als vols entre illes és una demanda justa i imprescindible.
Així ho hem entès tots els grups presents en el Parlament i així
ho ha entès la societat civil de les Illes Balears. Com ho és
també la subvenció per part del Ministeri de Foment del tram,
el 25% de descompte de resident en el transport marítim entre
illes que ara paga el Govern de les Illes Balears, i que té un cost
per als pressuposts de la comunitat de devers 9 milions, perquè
aquí es compensa que el resident és el viatger, i per tant el
mode de transport en què ens desplaçam és irrellevant, no ha de
condicionar l’accés a aquest dret.

Veim una vegada més la manca de comprensió per part del
Ministeri de Foment sobre l’exercici d’aquest dret. Mai no han
acabat de pair la justícia del descompte. Sobre el sistema del
50% ara hi penja l’amenaça, feta pel PP del Govern d’Espanya,
sobre posar un sostre a aquest descompte a partir de considerar
la mitja de la tarifa de cada ruta amb la península en els viatges
de grups i convenis d’empresa com el màxim a subvencionar.
Tots coneixem la gran fluctuació de preus entre temporada
d’hivern i d’estiu, i també entre companyies, tot depenent de
quan operen. Açò pot significar un perjudici greu per a molta
gent: clubs esportius, associacions de gent gran, colAlectius de
mil i una condicions, el 50%, aproximadament la meitat, de
l’ocupació mitjana dels avions. Tots aquests colAlectius veurien
incrementat de manera significativa el cost del viatge en la
immensa majoria de casos. I demostra aquesta nova amenaça
la incomprensió del Ministeri de Foment cap a la nostra realitat.
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Estic convençut que trobarem també la unanimitat aquí, en
aquest parlament, en el rebuig del retall del descompte de
resident, que tots farem els esforços a l’abast per aconseguir-
ho. I confiem en la feina dels diputats i senadors que
representen de manera directa o per acord d’aquest parlament
les ciutadanes i els ciutadans de les Illes Balears en defensa del
50% tal com està ara.

És cert que el 50% no és un sistema perfecte, però fins ara
no n’hem sabut trobar cap de millor, i ens ha costat molt,
moltes reivindicacions, molts d’anys, arribar a on som ara, el
50%, i si hi ha frau, que aquest es combati amb rigor i la
màxima duresa, hi estam d’acord, però la presumpció
d’innocència de les ciutadanes i els ciutadans de les Illes
Balears està ben contrastada per la realitat i no hem de pagar
justos per pecadors, com ara alguna companyia aèria amb la
qual el ministeri sembla disposat a pactar en tost de paralitzar-
la amb el màxim rigor, de demandar-la si és necessari. I també
ha fet trampa qualque -ben poques- agència de viatges, no
necessàriament de les nostres illes.

Però avui no és un dia per a retrets, sinó un moment
d’ilAlusió, d’esperança, i en espera d’aconseguir veure satisfet
el nostre dret hem guanyat de moment una valuosa unanimitat
sobre aquesta reivindicació. És cert que només serà una passa,
la tarifa plana de 30 euros, en la millora de la nostra
connectivitat, que quedaria encara molt de camí per fer, però,
d’aconseguir-ho, seria una passa important, i cert que només
seria una petita passa en la millora (...) de règim especial, que
necessita d’una redacció començada de nou, de bell nou, amb
unes condicions jurídiques i econòmiques que facin justícia a
les nostres necessitats i aspiracions. Però ha estat mèrit de tots
saber destriar la legítima aspiració d’un nou REB de la
necessitat d’aconseguir la tarifa plana. Hem sabut sumar-nos
tots sense reticències ni retrets a un objectiu compartit. Estam
d’enhorabona; allò que hauria de ser norma ha esdevingut,
lamentablement, una excepció, però avui l’excepció serà
norma. Per tant podem dir que per més boires que alguns hi
hagin volgut aixecar, avui és un dia excepcional.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Totes les forces d’aquesta
cambra tenim molt clara la necessitat d’aquest nou REB; ara
toca que Madrid ens escolti. Ja tenim un nou govern i ara toca
trucar per telèfon per demanar una cita amb el nou ministre de
Foment, el Sr. De la Serna. Una vegada més des de Podem ens
alegrem d’aquesta iniciativa, així com ens oferim a anar a
Madrid a reclamar aquest mandat que sortirà avui d’aquest ple.
El que demanem avui és la modificació de l’article quart, que
fa referència als preus del transport marítim i aeri interinsular
dels viatgers. No donaré més detalls del que ja han dit els meus
predecessors, intentaré posar damunt la taula altres qüestions.

Volem pensar que aquesta petició es podrà materialitzar
prest, però fa uns dies hem pogut llegir a la premsa notícies que
ens alerten del que vol fer-se des de Madrid: el descompte de
resident patirà retallades el 2017; sí, senyors i senyores diputats
del Partit Popular. Des de l’Associació d’agències de viatge de
Balears, AVIBA, denuncien que són canvis substancials i que
la modificació de la tarifa afecta aproximadament al 50% de
desplaçaments que es fan. La mesura afecta els viatges de grups
i empreses que tenen acords amb aerolínies; els viatges
d’estudis, les federacions esportives, els bitllets de
l’IMSERSO, etc., seran els grans afectats. Sabem que el
descompte de resident no funciona bé, però hem de veure que
si realment, com ha comentat el Sr. Borràs, si les companyies
aèries fa abús s’ha de perseguir i denunciar. Els doblers que
s’inverteixen en la llibertat de moviment no són massa, però
han d’estar ben invertits i no han de servir per fer negoci, sinó
per subvencionar els costos de les companyies, no els beneficis. 

A les Illes no ens beneficiem de moltes de les
infraestructures que l’Estat fa a altres indrets, com autopistes i
AVE. Els sous invertits a donar suport al dret de moviment pel
territori als illencs no són gaire si ho comparem amb la inversió
en infraestructures a altres indrets, però han de ser ben invertits
i creiem que aquest és un bon moment per posar fi a aquesta
discriminació històrica cap als illencs i les illenques.

És obvi que les aerolínies fan negoci amb aquesta necessitat
de servei. Com és possible anar a qualsevol part d’Europa des
de Mallorca a preu molt més barat que anar a Barcelona o a
Madrid? Ja no parlem dels preus que tenim des de Menorca o
Eivissa, i la doble o triple insularitat de les nostres illes no
hauria de ser un problema per a la mobilitat dels residents. No
menys importants són també les freqüències i els horaris que
tenen aquestes aerolínies; com és possible que per venir a
Eivissa, avui per exemple, hi hagi un vol a les 7,30 del matí i
un altre cinc minuts després?, o a les 9,25 i mitja hora després?,
i després que haguem d’haver d’esperar moltes hores?
L’administració ha de vetllar que els drets dels ciutadans i les
ciutadanes estiguin per damunt dels beneficis econòmics d’uns
quants.

Fins ara hem posat l’accent sobre el transport aeri, però no
voldria deixar de costat el transport marítim. Un altre fet que
hauríem de reflexionar són també, i ho denunciem i ho posam
damunt la taula, les freqüències que tenim des de Menorca,
Eivissa o Formentera per venir a Mallorca. A vegades és missió
impossible venir. Si qualsevol personal d’Eivissa hagués
decidit venir avui en vaixell hauria d’haver-lo agafat a les 3,25
de la matinada -torno a repetir, 3,25 de la matinada- i hauria
arribat a les 7,25 d’aquest matí; o hauria d’haver esperat fins a
les 21,30 d’aquesta nit i arribaria aquí a Mallorca a la 1 de la
matinada. Si aquesta mateixa persona ha de tornar el mateix
dia, tornar en vaixell és pràcticament impossible, ja que en surt
un a les 8 del matí i l’altre a les 10, també del matí. Per tant
aquesta persona hauria de fer nit a Mallorca. Realment podem
parlar de bones connexions i freqüències a les nostres illes?

Parlem de la connexió Ciutadella-Alcúdia. Una mica millor,
però si hem de fer gestions durant tot el dia no és possible, ja
que l’últim trajecte és a les 16,25 hores. I si portem el cotxe des
de Menorca i volem anar a València?, convido als presents que
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facin aquest exercici pràctic, perquè vegin que en el mateix dia
no es pot.

Per últim i no menys important, no podem oblidar la gent de
Formentera i la seva triple insularitat. Parlem de cost econòmic
i temps necessari per arribar al seu destí. Per tant, avui
demanem a aquest Parlament que es miri i consulti la resta de
les illes sobre les nostres necessitats. 

I ja per concloure, des de Podem tenim l’esperança que
aquesta proposició de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de
juliol, de règim especial de les Illes Balears, serà un pas molt
important per revertir part d’aquestes necessitats històriques
que pateix el nostre arxipèlag.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aprovarem avui per unanimitat una proposició de llei, per
modificar la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de
les  Illes Balears. Una proposició de llei que pretén
fonamentalment substituir el sistema de descompte de resident
actual, per una tarifa plana de 30 euros en els vols entre illes.
És certament una satisfacció que avui s’aprovi aquesta
iniciativa per unanimitat. Balears, tots els ciutadans de Balears,
avui podem estar contents, totes les forces polítiques avui
confluïm en una mateixa idea, en una mateixa proposta i açò
crec sincerament que ha de ser un motiu del qual ens n’hem de
congratular.

No obstant açò, no puc deixar de dir que ens sembla que
hauria estat molt més encertat, ja que hem d’impulsar un nou
règim especial, presentar davant Madrid una proposta més
ampla, una proposta més global, amb efectes fiscals, que
actualitzés el règim especial en tota la seva dimensió,
compensant de forma total els efectes de la insularitat. I no
només un sol aspecte, que sí que és important, però que no ho
abasta tot. Creim que no té massa sentit anar a Madrid a
explicar la nostra proposta de tarifa plana i al cap d’un mes,
tornar anar a Madrid una altra vegada a presentar una proposta
de nou règim fiscal i especial per a Balears. Però ja dic, no en
farem batalla d’aquesta qüestió, tal i com hem dit en altres
ocasions el Partit Popular es posa al costat del Govern i dels
partits d’esquerres, per anar tots junts, sense fissures davant qui
faci falta, on faci falta, quan faci falta, per tot allò que faci
referència al nou sistema de finançament, o millores del règim
especial.

El Govern pot tenir la tranquilAlitat que no farem l’oposició
destructiva i sense sentit que es va fer l’anterior legislatura, en
qüestions com és el cas d’un nou model de finançament, o un
nou REB, que nosaltres consideram fonamentals i de les quals
hem de defugir d’interessos partidistes per fer, efectivament, un
front comú. No farem com va fer el Govern de la Sra.
Armengol a principis de legislatura, que va tirar endarrera una
millora fiscal al REB, una millora fiscal que moltes empreses
avui ja podrien gaudir i que per revenja va anulAlar o va retirar.

Avui pujam el primer escaló, però tampoc no ens hem
d’enganar, hem de ser conscients que l’escala encara és molt
llarga, tot just acabam de començar, faltarà encara defensar la
nostra proposta en el Congrés dels Diputats, faltarà que el
Govern central pugui aconseguir el beneplàcit de la Unió
Europea i lògicament, que la tramitació de la llei a Madrid
acabi sense mutilacions que puguin desvirtuar el sentit de la
nostra proposició de llei.

I amb aquesta mateixa línia argumental anterior, ens volem
manifestar contraris a qualsevol reducció o disminució del
descompte aeri, sigui en termes globals o sigui per a colAlectius
concrets, tal i com sembla pretendria el Ministeri de Foment.
Mentre no s’apliqui la tarifa plana, seguirem defensant amb
ungles i dents el descompte aeri per a residents, tal i com està
actualment, sense rebaixes i sense que sigui desvirtuat ni
aigualit. 

Des d’aquest moment per tant, ens posam al costat del
Govern de les Illes Balears per ajudar a resoldre aquest
problema. La connectivitat aèria dels ciutadans de Balears és
una qüestió d’Estat, una qüestió de la que no en volem defugir
de la nostra responsabilitat i per tant, repetesc, ens posam a
disposició del Govern, per entre tots fer un front comú en
aquest nou embat. Els ciutadans de Balears han de veure en la
votació d’avui que hi ha qüestions en les que no hi ha partits ni
ideologies, en les que tots remam en la mateixa direcció. I
esperem que aquesta mateixa sintonia continuï existint, amb
independència de qui governi el dia de demà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ara quan
anava sentint tots els que han intervengut “és un dia important”,
“és un dia d’alegria”, “hem de transmetre a la societat...”. No,
avui és un dia que es constata el fracàs, sense cap dubte, de tots
els governs que hi ha hagut de l’Estat espanyol i la falta
d’influència que han tengut tots els representants d’aquesta
cambra al llarg de 38 anys; és a dir, no estiguin contents de res,
perquè en tot cas és un dia de tristor, que pareix que ens posem
tots d’acord d’una cosa que hem fracassat...

(Remor de veus)

... bé, escoltin, n’hi ha molts que s’han mort tenint aquesta
ilAlusió de què això pogués ser vera, perquè aquí hi ha una cosa
més important, fa més de 18 anys que aquesta qüestió que
debatem està legislada; fa més de 18 anys que hi ha decrets per
al transport de mercaderies, tant per dur d’aquí cap allà, com
d’allà cap aquí, que toquen tenir ajuts del 35% i del 30% i està
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legislat i cap any cap govern, ni aquell PP en què jo era, ni el
PSOE que vostè està, mai han complit i mai han arribat a
aquestes ajudes del 35% o del 30%. I això està legislat, si no
sap el decret, li puc dir quin decret és, és el Decret 1034/99, de
dia 18 de juny. Quasi un any exacte després d’haver-se aprovat
el REB, el juliol del 98.

Amb la qual cosa, jo crec que hem d’anar a Madrid amb
una llendera, qui no ho entengui, amb un látigo. I és molt
important la defensa que faran les dones i homes de Balears
davant un Congrés que se n’ha tocat el nas dels ciutadans de
Balears, que el que interessa és Castella, el centralisme, el
poder econòmic i no una cosa tan senzilla com és la igualtat de
la Constitució en drets i deures per a tots els ciutadans
d’aquesta terra. 

Per tant, si hem d’anar a Madrid i ens han de sentir que ens
congratulam que ens hem posat d’acord, jo no ho vull sentir
això quan anem a Madrid, anam a Madrid per mostrar-los la
llendera, perquè ens han maltractat, perquè no ens donat la
mateixa oportunitat de poder lluitar que altres indrets d’aquesta
terra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Correspon ara al Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos, té la paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Presidente, señoras y señores diputados. Desde
Ciudadanos obviamente voto a favor del dictamen de la
Comisión de Turismo. Está claro y así lo recoge la diferente
legislación, que la insularidad ha de ser atendida y ha de ser
atendida porque todas las políticas que se implementan en las
islas, ya sean sanitarias, universitarias, de sistema productivo,
todo se dificulta y encarece sustancialmente debido a estar el
territorio fragmentado por islas. La movilidad en el territorio
tiene que pasar obligatoriamente por el transporte marítimo o
aéreo, que además en ciertas épocas del año disminuye
notablemente sus frecuencias, proporcionando otro freno
añadido a la actividad y al desarrollo.

Es decir, como ya se ha dicho en muchas ocasiones, las
regiones insulares padecen indiscutiblemente desventajas
estructurales vinculadas al carácter insular, que perjudica en su
desarrollo económico y social. Entre los muchos aspectos que
se deberían implementar en un nuevo REB para Baleares, con
el objetivo de compensar la insularidad, en esta proposición de
ley se ha abordado concretamente la modificación del artículo
4, con el nuevo objetivo del nuevo redactado de este artículo,
este objetivo es mejorar las medidas relacionadas con la
movilidad de personas entre islas. Al ser hoy en día dichas
medidas insuficientes, así como dispone la ley aprobada en
1998. 

Una vez discutido en ponencia y aprobado en comisión por
todos los grupos, se modifica el artículo 4 del REB, con la

introducción de la tarifa máxima de 30 euros para los vuelos
interislas, con descuentos para menores de 14 años y familias
numerosas. Así como la garantía de las frecuencias adecuadas
y un 50% en el transporte marítimo.

Cabe comentar que para conseguir esta tarifa máxima de 30
euros para los vuelos interinsulares en régimen de obligación
de servicio público, se ha de obtener un informe positivo de
Europa, que indique que es acorde al marco que regula el
establecimiento de servicios aéreos dentro de la Unión
Europea, y todos, y el Govern, hemos de tener claro que este es
uno de los puntos donde tenemos que centrar también nuestros
esfuerzos para estudiar bien ese marco y elaborar informes de
criterios de necesidad, indicando su adecuación al marco
europeo y saber defenderlos frente al organismo competente.

Todavía queda mucho trabajo por delante una vez aprobada
la proposición en este parlament y es la aprobación en el
Congreso y la aceptación en Europa. Tenemos que ser
perseverantes y saber convencer para que esta medida necesaria
sea una realidad.

Muchas gracias.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Tot i que el Reglament de la cambra, a l’article 185.4,
estableix una votació pública per crida en la qual s’exigeix la
majoria absoluta dels vots, ús deman si podem substituir aquest
tipus de votació per l’aprovació per assentiment.

(Se senten veus de fons que diuen “sí”)

Així doncs, ús deman si es pot considerar aprovada aquesta
proposició de llei per assentiment, que s’ha manifestat que sí.

En conseqüència, aconseguida la majoria absoluta, amb
l'absència dels diputats Sr. Gabriel Company, Sra. Laura
Camargo, Sr. Alberto Jarabo i Sr. Aitor Morrás, es proclama
aprovada la Proposició de llei RGE núm. 8426/15, de
modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim
especial de les Illes Balears.

Prec als grups parlamentaris que facin arribar a la Mesa de
demà, 16 de novembre, les propostes de nomenament dels tres
diputats o diputades que han de defensar aquesta proposició de
llei en el Congrés. Aquesta designació es comunicarà a la
propera sessió del Ple de la cambra.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

(Alguns aplaudiments)
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