
DIARI DE SESSIONS DEL

PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2017 Núm. 64

 

Presidència
de l'Honorable Sr. Vicenç Thomàs i Mulet

Sessió celebrada dia  1 de febrer de 2017

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 1540/17, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mitjans de
vigilància del fondeig al Parc Natural de Ses Salines.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3656

2) RGE núm. 1724/17, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a subrogació
del personal del servei d’ambulàncies.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3657

3) RGE núm. 1790/17, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS, relativa a rebuig al projecte de regulació del lloguer turístic.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3658

4) RGE núm. 1793/17, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a gas natural i transició energètica... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3659

5) RGE núm. 1865/17, presentada per l’Hble. Diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a propagació del bacteri xylella fastidiosa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3660

6) RGE núm. 1795/17, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a problemes de calefacció als centres educatius de les Illes Balears.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3661

 



3654 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 64 /  1 de febrer de 2017

7) RGE núm. 1801/17, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solució
del problema de la calefacció de determinats centres educatius de les Illes Balears.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3663

8) RGE núm. 1803/17, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plaga
de mosques als quiròfans de Can Misses... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3664

9) RGE núm. 1804/17, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
destinació dels 10 milions d’euros sobrants de la renda social garantida.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3665

10) RGE núm. 1805/17, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
de les inundacions que han patit les Illes Balears.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3666

11) RGE núm. 1806/17, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió
o modificació de línies de transport d’autobús a Mallorca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3667

12) RGE núm. 1809/17, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions del Govern en relació amb la plaga del bacteri xylella fastidiosa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3669

13) RGE núm. 1791/17, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS, relativa a repartiment de l’impost turístic.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3670

14) RGE núm. 1792/17, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a impost de turisme sostenible.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3671

15) RGE núm. 1807/17, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
distribució dels fons provinents de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3673

II. INTERPEL·LACIÓ RGE núm. 15519/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació transversal de la Llei
d’igualtat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3675

III. MOCIÓ RGE núm. 17244/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb
el model d’IB3, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 15107/16.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3679

IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret Llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB, i de
mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, escrit RGE núm. 868/17... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3691

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 64 /  1 de febrer de 2017 3655

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia a tots i totes, comença la sessió.

Abans de tractar l’ordre del dia d’avui voldria fer avinent a
la portaveu del Grup Parlamentari Mixt que, en data d’ahir, per
part dels serveis de la Cambra es va trametre un escrit a aquest
grup parlamentari amb els següents termes: “Atès l’acord
adoptat per la Mesa i la Junta de Portaveus dia 27 de gener de
2017, us comunic que els escons corresponents a les dues
diputades que s’han incorporat recentment al Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Maria Consuelo Huertas i Calatayud
i la Sra. María Montserrat Seijas i Patiño, són els 63 i 64 que
figuren al plànol que s’adjunta. Així mateix us sol·licit que
faceu arribar a la Presidència de la Cambra abans de l’inici de
la sessió plenària de dia 1 de febrer d’enguany l’escó concret
que ocuparà cadascuna d’elles”. 

Atès que aquest escrit no ha rebut resposta, li vull demanar,
Sr. Silvia Tur, que avui és la portaveu del Grup Parlamentari
Mixt, si em pot comunicar quina diputada de les dues
esmentades ocuparà l’escó 63 i quina l’escó 64.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sr. President, certament ahir el nostre grup va rebre un
escrit pel qual se’ns comunicava aquesta decisió que vostè
acaba d’anunciar i, per tant, tenint en compte que en aquest
moment aquest és l’acord que va decidir la Mesa de forma
legítima el passat dia 27 de gener, la Sra. Seijas hauria
d’ocupar l’escó 63 i la Sra. Huertas l’escó 64.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sílvia Tur...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, em permet?

EL SR. PRESIDENT:

Per quin article vol parlar?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No... 

(Remor de veus)

...en aquest moment no li sé dir per quin article, però per
una raó fàctica extremadament important, és que ahir jo...

EL SR. PRESIDENT:

No té la raó, no té la paraula, Sr. Pericay, ho sent molt...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sr. Presidente.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

La paraula per ventura no, però la raó la tenc.

EL SR. PRESIDENT:

Escoltada la portaveu del Grup Parlamentari Mixt, prec a la
Sra. Huertas que ocupi l’escó 64 i a la Sra. Seijas que ocupi
l’escó 63.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Por alusiones, Sr. Presidente y... con el artículo 76...

EL SR. PRESIDENT:

No té la paraula, Sra. Seijas...

(Remor de veus i algunes rialles)

Els ho torn repetir, prec a la Sra. Huertas que ocupi l’escó
64 i a la Sra. Seijas que ocupi l’escó 63.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

La Sra. Seijas no se va a mover de este escaño, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Huertas i Sra. Seijas, els faig la primera crida a l’ordre,
en funció de l’article 111. Els prec que ocupin l’escó 64 i l’escó
63.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Sr. President, vull la paraula per al·lusions, per l’article 76.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, un minut.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

En primer lloc, a l’escrit que vostè ha mencionat de l’acord
de dia 27, sí va ser contestat per qui en aquell moment era el
portaveu del Grup Mixt, que era el Sr. Xavier Pericay, i vostès
tenen la resposta a aquest escrit.

En segon lloc, hi ha dos recursos que s’han presentat, la Sra.
Seijas, i jo mateixa...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Huertas, no som aquí ara per discutir aquests escrits, el
Sr. President...
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LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Sí, senyor, som aquí per discu...

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. President els ha pregat que, en funció de les paraules
de la Sra. Portaveu del Grup Mixt, ocupi vostè l’escó 64 i la
Sra. Seijas l’escó 63.

Els he cridat a l’ordre per primera vegada, en funció de
l’article 111.

Per segona vegada els torn demanar, Sra. Huertas i Sra.
Seijas, que ocupin l’escó 64 i l’escó 63.

(Remor de veus)

Silenci per favor.

Per segona vegada els ho he demanat i els crid a l’ordre per
segona vegada i els he de posar en coneixement que els he
cridat per segona vegada i, en funció de l’article 111, si no en
fan cas les cridaré a la tercera crida d’ordre, i això és una
aplicació de l’article 112.

Els torn demanar, Sra. Huertas, que ocupi l’escó 64, Sra.
Seijas, que ocupi l’escó 63.

(La Sra. Huertas i Calatayud i la Sra. Seijas i Patiño
abandonen la sala de plens)

El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de les
preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 1540/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a mitjans de vigilància del
fondeig al Parc Natural de Ses Salines.

Primera pregunta RGE núm. 1540/17, relativa a mitjans de
vigilància del fondeig al Parc Natural de Ses Salines, que
formula la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas del Grup
Parlamentari Mixt.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sr. Vidal, aquesta
pregunta va adreçada a vostè com a conseller de Medi Ambient
i la pregunta té a veure amb els acords que hem pres al llarg
d’aquest any en relació amb la necessitat d’incrementar els
recursos de vigilància en el fondeig en el cas del Parc Natural
de Ses Salines i a les zones immediates d’influència, que reben
un greu impacte pel gran volum d’embarcacions d’esbarjo que
hi naveguen i que hi fondegen.

I, per tant, m’agradaria saber, Sr. Vidal, quina previsió té la
seva conselleria per fer front a aquesta situació i per fer front
als serveis de vigilància i assistència al fondeig que s’han de
prestar al Parc Natural de Ses Salines l’estiu del 2017 i,

sobretot, si pot ser que ens detalli com pensa distribuir els
recursos amb què compta la seva conselleria en els pressuposts
del 2017 per a aquesta finalitat que, concretament, són 330.000
euros, tenint en compte les esmenes presentades pel grup que
represent, i també per part de Podem, així com pels fons propis
que vostè havia pressupostat inicialment per a 2017.

Per tant, ja li ho dic, agrairia que ens expliqués quins
mitjans pensa posar a disposició d’aquest servei per a l’estiu
del 2017. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el representant del Govern, Sr. Conseller.

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

Molt bon dia a tothom. Sra. Diputada, crec que hem fet una
passa molt significativa per a la protecció del Parc de Ses
Salines. Tots som conscients del dany que s’ha produït a la
posidònia, dels efectes de l’ús massiu que s’ha produït en
aquest espai. El Consell de Formentera ha liderat durant anys
una reivindicació i després aquest parlament va fer un mandat
clar a aquest conseller. 

Li puc anunciar que aquest estiu es preveuen 14
embarcacions disposades dins el Parc Natural de Ses Salines
per fer aquests serveis. Seran 4 embarcacions amb mitjans
propis, amb personal de l’IBANAT, gràcies a la recuperació de
les persones que fem en aquesta empresa pública, recuperarem
vigilants, part dels vigilants que recuperam aniran a aquest
parc.

Ja també li puc dir que, a partir d’avui, a l’IBANAT hi ha
deixat d’haver empleats de primera i empleats de segona, tots
són ara iguals.

A més a més, d’aquestes 4 embarcacions amb mitjans
propis, hi haurà una embarcació de la reserva marina, que
també disposarà d’informacions; hi haurà 6 embarcacions
destinades a l’assistència i vigilància del fondeig; 3
embarcacions als camps de boies, i evidentment, també, tota
aquesta suma de mitjans, amb un missatge clar: informar,
vigilar, controlar i protegir la nostra posidònia.

Jo crec que són uns mitjans importants, que marcaran un
abans i un després en la vigilància d’aquest espai. Quan dèiem
dignificar els espais naturals, dèiem fer passes com aquesta que
fem avui. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula Sra. Tur?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. Vidal. Evidentment l’he de felicitar també pel
fet que ens informi que han posat solució a la situació del
personal d’IBANAT, perquè també és una reivindicació que
des de Formentera i conjuntament amb altres grups
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parlamentaris havíem sol·licitat, i per tant, em complau escoltar
això de la seva boca.

Però en tot cas, Sr. Vidal, ens explica que hi haurà 14
embarcacions, distribuïdes en diferents cossos de vigilància i
inspecció, en diferents serveis, però en realitat entenc que el
que s’hauria d’aclarir, sé que és una altra pregunta d’alguna
forma, per tant, té potestat de no contestar-la, però el que
s’hauria d’aclarir és si tot aquest conjunt d’embarcacions
correspondran a una estratègia i a un pla d’acció conjunt, o si,
pel contrari, cadascú es limitarà a treballar dins l’àmbit de les
seves estrictes competències.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Li he dit Sra. Sílvia, 14 embarcacions al servei de la
protecció de la posidònia, ajudant al fondeig, ajudant a vigilar,
informant els navegants. Totes les embarcacions tendran les
mateixes instruccions. Tots junts farem un esforç des d’Espais
Naturals, des de la reserva marina, des dels suplements de les
empreses que col·laboren amb nosaltres, tots amb un objectiu
comú, protegir la posidònia. Fer un pas perquè aquest parc
tengui una vigilància i estigui protegit com toca.

Com dèiem, era un compromís de govern, començam a
recuperar la gent d’IBANAT, recuperam els seus drets. Per
tant, dignificam els espais naturals. I evidentment, amb el
suport i la instrucció d’aquest Parlament hem aconseguit
preparar per a aquest estiu un dispositiu mai vist en aquest parc.

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 1724/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a subrogació del personal del
servei d’ambulàncies.

EL SR. PRESIDENT:

Segona pregunta RGE núm. 1724/17, relativa a subrogació
del personal del servei d’ambulàncies, que formula la diputada
Sra. Olga Ballester i Nebot del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Presidente. Consellera, hoy el ib-salut tiene
contratado el servicio urgente de ambulancias a dos empresas.
Usted sabe que las empresas que se presentan cada 4 años a la
licitación de este servicio, aportan las ambulancias y, como no,
también los trabajadores, con la particularidad de que, según
convenio, los trabajadores se subrogan; es decir, aunque la
concertación del servicio cambie de empresa, los trabajadores
continúan.

Dentro de 6 meses, el 1 de julio, cuando se acaben las
prórrogas de los contratos a estas dos empresas que
actualmente prestan el servicio, ustedes ya han anunciado que
van a cambiar el modelo de gestión del servicio de transporte
urgente, ya que será el ib-salut quien aportará las 60
ambulancias que se necesitan. Nosotros nos preguntamos, ¿qué
pasará entonces con los casi 200 trabajadores de estas dos
empresas?

Consellera, ¿está garantizada la subrogación por parte del
ib-salut del personal que trabaja en el servicio de transporte
sanitario urgente balear, cuando el 1 de julio sea el ib-salut el
que dote de las ambulancias al servicio? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la consellera Gómez.

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

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. L’anunciat de la
pregunta fa referència a una situació que encara no s’ha
produït, li ho explicaré. Tenim, per una banda, un contracte que
es va posar en marxa el mes de novembre, autoritzat pel
Consell de Govern, per al lloguer dels vehicles, exclusivament
dels vehicles. I per una altra banda, a la Llei de pressuposts de
la comunitat autònoma del 2017 es va crear l’entitat pública
empresarial Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears.

La creació de l’empresa es tracta d’una mesura preventiva,
és a dir, si el Servei de Salut detecta que hi ha serveis
externalitzats que no funcionen correctament, doncs en el
moment que acaba el contracte, en lloc de tornar convocar un
nou concurs, es pot plantejar la gestió per part del mateix
Servei de Salut. I ara és possible gràcies a l’existència
d’aquesta empresa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’autora de la pregunta.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Presidente. Pues, consellera, yo creo que nos
hemos quedado un poco igual. La verdad es que ustedes, desde
el final de noviembre, tienen a 200 familias, a 200 trabajadores
angustiados y con la incertidumbre de si en 2017, cuando acabe
el contrato con las empresas que llevan las ambulancias, se van
a quedar sin trabajo. No nos ha concretado nada. Yo creo que
una decisión tan importante, lo que tiene que hacer un gobierno
es explicarla muy bien a los trabajadores afectados y no adoptar
esta táctica de la avestruz de incongruencias y evasivas.

Por lo tanto, yo le vuelvo a repetir, los trabajadores la están
escuchando, es que yo creo que no ha quedado absolutamente
nada claro. El 1 de julio, cuando acaban los contratos, ¿qué
gestión va a llevar el ib-salut? El 1 de julio, cuando acaban los
contratos, ¿la consellera puede garantizar que los trabajadores
continuarán trabajando, sea la gestión que sea la que lleve el ib-
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salut? ¿Estos trabajadores continuarán teniendo trabajo? ¿Estas
200 familias continuarán pudiendo contar con estos puestos de
trabajo, sea la gestión que sea la que lleve la conselleria?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera té la paraula.

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

Gràcies, President. Miri el nostre interès és garantir la
màxima qualitat en el transport sanitari, punt número 1. De
moment hem valorat, de moment dic, hem valorat que ho
podem fer millor si els vehicles són propis, perquè ara
l’equipament sí que el posam nosaltres, l’equipament de
material. Per això vàrem prendre la decisió de treure el concurs
només de les ambulàncies.

Pel que fa a la gestió, el que volem és tenir totes les portes
obertes, és tenir l’opció, perquè fins ara no la teníem. Ara tenim
una opció més potent, que és poder utilitzar aquesta empresa
per a la gestió, però és una decisió que encara no és ferma. Per
tant, en el moment en què es produeixi, crec que és el moment
que es retrà comptes.

Sap que ens preocupen moltíssim els treballadors, els
professionals i els ciutadans i el que farem serà evidentment
garantir les millors condicions laborals per als treballadors,
sempre amb el consens i amb la negociació col·lectiva amb els
sindicats, que és un fet que encara s’hauria de produir. Per tant,
jo no li puc avançar què passarà, perquè encara no s’ha produït
el fet. Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 1790/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a rebuig al projecte de regulació del
lloguer turístic.

EL SR. PRESIDENT:

Tercera pregunta RGE núm. 1790/17, relativa a rebuig al
projecte de regulació del lloguer turístic, que formula el diputat
Sr. Josep Melià i Ques del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, bon dia a tothom. Durant aquest període que
no ha funcionat el Parlament, el conseller de Turisme ha
construït una unanimitat molt important en relació amb les
seves principals polítiques, em referesc a la seva proposta de
regulació d’estades turístiques i a la seva proposta de
repartiment de fons de l’ecotaxa, que no han agradat a ningú,
a ningú!

Nosaltres des d’El Pi venim defensant que es faci una
regulació realista, una regulació que faci aflorar gran part de
l’oferta existent. Avui ve en el diari que envoltant d’un 20%

dels turistes que ens visiten, m’és igual si és un 15%, envoltant
d’un percentatge molt important dels turistes que ens visiten
vénen amb aquesta oferta. I nosaltres pensam que és bo que
aquesta oferta surti de l’economia submergida, que surti de la
irregularitat i que s’aconsegueixi que existeixi un control i un
control vol dir qualitat, vol dir modernització. Però és clar, la
seva proposta no aconseguirà cap d’aquests objectius, perquè
no aconseguirà que aflori ni un percentatge mínim del 5% de
l’oferta existent. Per tant, serà un autèntic fracàs i d’aquí la
unanimitat al rebuig de la seva oferta.

I per això li demanam què li sembla que tothom rebutgi la
seva oferta de regulació d’estades turístiques en habitatges?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Melià, vostè, evidentment,
com a portaveu, pot fer la demagògia que vulgui, això de
“tothom” li puc assegurar que és absolutament fals. El Govern
ha fet una feina prèvia amb els consells insulars. El text que
surt està parlat amb ells, amb els grups parlamentaris que
formen part del Govern i per descomptat, el que hi ha en
aquests moments i crec que tots tenim ben clar, és que hi ha
dues postures enfrontades. 

Dues postures molt extremes, a més, els que volen la
prohibició total, que estan molt en contra del que vostè em
planteja en aquest moment, que no volen fer aflorar el que
vostè vol fer aflorar, que volen la prohibició total, i aquests
evidentment han criticat perquè hi pot haver una part de l’oferta
que efectivament sortirà, la que compleixi els criteris de
qualitat i de legalitat, i aquells que volen la liberalització total,
entre ells vostès, i jo crec que d’una manera equivocada, la
liberalització total, perquè evidentment hi ha d’haver una sèrie
de requisits i garanties que s’han de complir, i no pot aflorar tot
el que existeix ara, com vostès proposen.

Per tant era evident que si optes per una opció de regulació
de seny, de sentit comú, de posar requisits de garanties, els que
estan en els dos extrems farien molt de renou perquè volen
evidentment estirar. Aquí hi ha molts d’interessos en joc, i
volen estirar uns cap a la prohibició total, altres cap a la
liberalització, i aquí hi ha el Govern per posar seny i sentit
comú, i una proposta que efectivament doni respostes a les
necessitats, que són moltes.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Vostès ens diuen que feim demagògia, però vostès
menteixen, vostès són uns mentiders. Nosaltres no hem
defensat en cap moment la liberalització total, i vostè ens pot...
No ho hem defensat mai, mai!, i aquí hi ha multitud
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d’iniciatives presentades pel Grup Parlamentari d’El Pi que així
ho acrediten.

Vostès han fet un gran esforç, hores i hores per posar-se
d’acord entre vostès, perquè només s’han posat d’acord entre
vostès. El gran aplaudiment, després d’un any i mig han
aconseguit que els seus tres partits a les diferents
administracions es posin d’acord! Vostè ho deu valorar com un
gran esforç i un gran objectiu assolit. A nosaltres ens pareix
molt pobre aquest resultat. La seva proposta no arregla res,
genera més problemes. Tots els agents socials que han opinat
sobre la qüestió així ho han constatat. Nosaltres volem que
aflori aquella oferta que té la qualitat mínima i que compleixi
una sèrie de requisits, també mínims, perquè el que no volem
és enganar-nos i ficar el cap davall terra, que és el que vostès
fan per no veure la realitat d’aquesta situació que tenim, i que
tots durant la campanya electoral es varen comprometre a
arreglar i que ara no arreglen en absolut.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

Miri, vostè pot dir el que vulgui però, demagògia, en fan,
demagògia, en fan. Vostè ens ha fet arribar un escrit en què el
que volen és que els 100.000 -segons vostès 100.000, perquè
aquestes xifres evidentment varien- 100.000 habitatges, places
que en aquests moments estan en el mercat, puguin aflorar.
Això és el que vostè ens ha demanat. No és el que s’ha aprovat
en el Parlament, però sí ens ho han demanat. Igual que ens han
demanat en els ajuntaments, ens estan demanant, que retirem;
per una banda aquí, que pitgen perquè surti, perquè surti,
perquè surti, i en canvi per l’altra banda, que retirem. Si retiram
han d’explicar que ningú no veurà enguany aquesta iniciativa. 

El Parlament ha aprovat, el Parlament ha aprovat, a
proposta seva que hi hagi una comunicació prèvia; això figura
a la llei. Que hi hagi una antiguitat mínima; figura a la llei. Que
hi hagi una taula de places màximes; figura a la llei. Que hi
hagi un sistema de qualitat; figura a la llei. Que participin els
ajuntaments; figura a la llei. Que hi hagi mesures per evitar la
massificació; figura a la llei. Que hi hagi mesures per evitar les
molèsties als veïnats; figura a la llei. Hem respost a les
preguntes d’aquest plenari que ens varen ordenar.

Una altra cosa és que efectivament, com tots les lleis, és
millorable, i per això hi ha un període d’al·legacions, i estic
convençut que entre tots farem una llei molt millor que la que
hi ha en aquests moments, que li recordaré que hi ha aspectes
tècnics i jurídics que es poden millorar, i evidentment el
consens hi serà perquè nosaltres cercam la voluntat que hi hagi
una llei adequada i que respongui a la qualitat que necessitam
i també a aquest sostre de places que hem de posar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 1793/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a gas natural i
transició energètica.

EL SR. PRESIDENT:

Quarta pregunta, RGE 1793/17, relativa a gas natural i
transició energètica, que formula el diputat Sr. Carlos Saura i
León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula
el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats, diputades,
treballadors i treballadores de la cambra i resta de públic
assistent. Fa poc que el Govern ha convocat la comissió
d’implantació del gas natural a Mallorca, i en un context
mundial de canvi climàtic, en unes illes que produeixen el 50%
de la seva energia mitjançant carbó, pensam que s’està
implantant un altre model energètic que treu la seva energia
d’un altre combustible fòssil. Ens preocupa que no
s’implementi una vertadera transició energètica i que en realitat
la implantació del gas, tant a Menorca com a Mallorca, pugui
suposar un obstacle no només per a aquesta transició a energies
netes sinó també un obstacle cap a un model energètic públic
i sobirà de les nostres illes.

Entenem, a més, que l’única empresa que té la capacitat per
assumir la concessió i l’explotació del gas, almanco a Mallorca,
és Redexis, una filial d’Endesa, membre de l’oligopoli
energètic estatal, allà on acaben els exministres i expresidents
espanyols quan deixen la seva activitat política.

Considera...? Per això li faig la següent pregunta: considera
el Govern que la implementació del gas natural a Menorca i a
Mallorca és una bona iniciativa de cara a la necessària transició
energètica de les Illes Balears?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el representant del Govern, el Sr. Marc Pons.

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

Moltíssimes gràcies. En aquesta comunitat, i vistes les
fortes reticències a la implantació de les energies renovables,
hem de ser conscients que la transició energètica serà molt
llarga. Hem de ser conscients que en aquests moments només
produïm l’1% d’energies renovables quan a la península en
aquests moments es troben al 40% de renovables. I en açò, en
aquest cas... donam la culpa a Madrid de moltes coses però en
aquest cas no la hi podem donar sinó que en bona part és fruit
de les nostres pròpies decisions. Només l’1% de les renovables
vol dir que el 99% prové de fonts més contaminants,
bàsicament carbó o derivats del petroli, i en aquest cas hem de
saber que el gas és molt més net que el carbó i molt més net
que el petroli.
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Per tant, sí, sí que creim que tot el que sigui substituir carbó
i petroli per gas és una bona iniciativa en tant que representa la
reducció d’emissions de CO2, en tant que representa una
reducció de costos econòmics per tota aquella gent que s’hi
pugui sumar, i en aquest sentit, per tant, mentre no facem
possible arribar al 100% de les renovables, el que hi hagi de
combustibles fòssils si és el gas sempre serà moltíssim millor
que el carbó o que el petroli.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula, Sr. Saura?

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. Nosaltres
entenem que aquí hi ha un 1% de renovables i que a l’Estat hi
ha molt més, però sí que podem donar la culpa a l’Estat d’una
cosa, i és del Decret 900/2015. Nosaltres estarem al costat del
Partit Socialista a l’hora de defensar un altre model energètic
al Congrés dels Diputats; el que passa és que pensam que aquí
ja es poden posar les bases per fer una transició energètica a la
nostra comunitat autònoma, i entenem que els municipis
estiguin interessats en una energia més barata, però nosaltres
pensam que això pot suposar un obstacle. Si es fan les
instal·lacions després serà molt difícil fer enrere aquesta
situació i començar a instal·lar plaques en aquests mateixos
municipis.

Pensam que és una qüestió de voluntat política, que s’està
posant en pràctica a altres indrets de l’Estat; municipis com
Cadis i Barcelona estan essent valents perquè des del dia 1
s’estan trencant les banyes per poder donar energia pública i
neta, i no pensam que sigui una solució donar concessions a
una empresa com Redexis, que té una tarifa de reenganxament
al gas de 550 euros, amb el que suposa per la situació de
pobresa energètica de les nostres illes.

Per això defensam un altre model i ens trobarà al costat si
vostès volen defensar el mateix model. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el conseller Pons.

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

Moltes gràcies. Valentia, i jo crec que també ser conscients
de quina és la situació. No podem reclamar un increment de
percentatge de renovables, dir que açò és una prioritat, exigir
immediates i després oposar-nos als parcs fotovoltaics que en
aquests moments s’estan tramitant, perquè qualsevol regió del
món que ha fet un bot endavant en la producció de renovables
ho ha fet, evidentment, instal·lent-ne una part en sòl rústic, i
aquí tenim un problema. Per tant també n’hem de ser
conscients. Si volem fer una passa endavant important en la
producció de renovables, com ha fet qualsevol regió del món

que ha estat capaç de fer una passa cap endavant, una part
d’elles ha ser en sòl rústic.

Per tant jo els anim a fer un debat -només en vostès no, eh?-
social, seriosament, de dir: volem superar aquest 1% i arribar
al 10, al 20 o al 30?; hi ha instal·lacions en aquests moments
que s’estan tramitant i que poden ser bones o no? Llavors
reflexionam sobre tot açò, perquè d’aquí dependrà la rapidesa
de la transició energètica, la capacitat de fer possible, com més
aviat, arribat a un percentatge alt de renovables i que el gas ja
deixi de ser necessari, però mentre no avancem en açò el carbó
l’hem de substituir per gas, perquè de per si açò ja serà una
bona notícia.

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 1865/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a propagació del
bacteri xylella fastidiosa.

EL SR. PRESIDENT:

Cinquena pregunta, RGE 1865/17, presentada en
substitució de la pregunta RGE núm. 1794/17, relativa a
propagació del bacteri xylella fastidiosa a les Illes Balears, que
formula el diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Fins ara s’han detectat 92 casos
del bacteri xylella fastidiosa: a Mallorca, 71, i 21 a Eivissa. A
Menorca encara no s’han confirmat casos, encara que es troba
en estudi. 

La primera detecció es va fer el novembre de l’any passat
en un viver de Portocristo i més tard han aparegut casos
positius a Manacor, Sant Llorenç, Son Servera, Santanyí, Inca
i Algaida. No només hi ha una gran preocupació en el sector
agrícola balear sinó també a la península, que segueixen de
molt a prop què succeeix per por que s’escampi la plaga per la
resta d’Espanya. 

Tenim el trist premi de ser la primera comunitat a tota
Espanya on es detecta aquesta plaga que ataca les oliveres,
ametllers, fruiters, així com la vegetació forestal i els ullastres. 

El Govern ha declarat tot l’arxipèlag com a zona infectada
per adoptar les mesures fitosanitàries pertinents. Malgrat això,
no existeix tractament fitosanitari contra aquest bacteri, el
protocol estableix que s’arrabassin i es cremin els arbres
infectats. Tal com ha dit vostè, Sr. Conseller, ha fallat el
protocol d’eradicació i ara ens trobam en el protocol de
contenció.

Per aclarir aquest tema li demanam, Sr. Conseller, quines
actuacions ha fet la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca per evitar els efectes negatius que causa la propagació
del bacteri xylella fastidiosa sobre l’economia i el medi
ambient de les Illes Balears? Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el representant del Govern, el conseller Vidal.

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

Sr. Diputat, moltes gràcies per la pregunta. El 3 de
novembre crec que vàrem ser conscients, vàrem detectar per
primera vegada la xylella fastidiosa a l’Estat espanyol. Vostè
ha dit, “per desgràcia”, jo diria, per la bona feina que fa el
nostre Servei de Diversitat Vegetal, no hi ha res pitjor que un
malalt que no vulgui saber que està malalt. Nosaltres sabem
aquest fet.

A partir d’aquí començàrem a actuar i, com vostè ha dit,
hem aplicat el protocol d’eradicació. Sí, érem conscients,
aplicam la normativa europea que ens diu: una zona infectada,
100 metres, després també és una zona Tampó de 10
quilòmetres i començam a aplicar les mesures. Quines són les
mesures? Escolti, quan vostè té el protocol, li diu, és positiu,
confirmat pel laboratori de referència, eradiqui. La zona
infectada, ens varen curar en salut, 1.900 plantes d’aquell viver
varen ser eliminades, cremades, no només les que podien
transmetre el xylella, totes, per precaució. Després,
començàrem el mostreig a la zona Tampó, marcàrem,
senyalitzàrem la zona Tampó, posàrem trampes per saber quins
eren els vectors que transmetíem, vàrem informar el sector amb
deu reunions del que passava en aquell focus en concret.

Estam actuant per eradicar la plaga, el problema és que amb
el seguiment, amb aquestes actuacions hem intensificat el
mostreig, dels 100 mostrejos que s’havien fet fins al 2015, fins
a desembre, seguint els protocols marcats per l’Estat, ara en
tres mesos n’hem fet 600. Això ens ha permès ser conscients
del que passava, no lluitàvem per eradicar una plaga, no
acabava d’entrar aquella plaga, era aquí, ja era present, ja
s’havia escampat. 

Per tant, no tenia sentit seguir actuant com havíem actuat,
havíem actuat per eradicar, però ara som conscients amb la
informació que tenim que actuam per contenir. D’aquests 92
positius n’hi ha 23 sols confirmats per part del laboratori
estatal. Actuam des del minut zero. És a dir, quan tenim la
confirmació de les zones Tampó, dels límits, demanam un
mostreig a tota la resta per poder començar a actuar al més
prest possible. Desgraciadament som conscients que està estesa
pel territori, que hi ha indicis que fa anys que és aquí i, per tant,
pot ser pitjor el remei que la malaltia. 

Actuam, actuarem, es publicaran resolucions i dijous que
ve, com que és un tema extens i tècnic, he demanat una
compareixença voluntària al Parlament per poder-la debatre
extensament amb vostès. És un tema que ens preocupa, ocupa
i la prioritat màxima és estar al costat del sector primari. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula, Sr. Martínez?

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí, gràcies, Sr. Vicepresident. Com molt bé ha dit, sí que és
cert que sembla que ja es coneixia la presència del bacteri
xylella fastidiosa a les Illes i en concret des de l’any 2012. No
entenem com no es va actuar o no es va preveure, amb suficient
prevenció i cautela, aquesta situació i no es va fer res, ni per
l’actual govern ni pel govern anterior. 

Tampoc no entenem que sí que és cert que s’ha informat als
agricultors, però no tenim clar si aquesta informació ha estat la
que hauria d’haver estat, perquè sembla que no ha estat molt...
no, aquesta informació no va ser molt ben feta perquè es va dir
una cosa que després era una altra.

També és cert que hi ha una part de responsabilitat per part
dels agricultors que importen varietats foranies i que ha permès
que entri aquest bacteri a les nostres illes. També li demanam
que promogui la col·laboració amb els pagesos perquè aquest
problema sigui menor i que es pugui eradicar conjuntament.
També li volem demanar si a Menorca es té clar que no hi ha
presència d’aquest bacteri o s’està estudiant aquesta situació. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula, Sr. Conseller?

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

Aquest conseller ha informat constantment, és a dir, des del
primer moment que va tenir un positiu confirmat pel laboratori
de referència es va fer una roda de premsa, es va explicar a tot
el sector i a tots els consells. Quan hi va haver la publicació per
part del ministeri el mateix dia que sortia la publicació es va
convocar i es va informar al sector i es va convocar als mitjans
per explicar-ho. Quan tenim confirmats els 11 positius més a la
zona, fora de la zona Tampó convocam a consells, sector i els
informam. Estam informant...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps s’ha acabat. 

I.6) Pregunta RGE núm. 1795/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a problemes de
calefacció als centres educatius de les Illes Balears.

Sisena pregunta, RGE núm. 1795/17, relativa a problemes
de calefacció als centres educatius de les Illes Balears, que
formula el diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el diputat Sr.
Salvador Aguilera. 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies, president, senyores diputades, senyors diputats,
treballadores i treballadors de la cambra i públic que ens visita. 
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Un nou període de sessions s’obre avui i una vegada més
hem de parlar d’educació i de la seva situació a la nostra
comunitat. Des de Podem Illes Balears ens fem ressò de la falta
de calefacció a diferents centres educatius de les nostres illes i
especialment al cas de Menorca.

Setmanes enrere hem patit una onada de fred i pluja a tot el
nostre arxipèlag on s’han posat de manifest problemes
estructurals que tenen els nostres centres, o almenys alguns. 

Hem vist com des de les xarxes socials i els mitjans de
comunicació els nostres estudiants han hagut de portar abric per
estar a les aules. És una imatge i una situació inadmissible i
vergonyosa. En alguns centres és una qüestió de fa temps i, per
tant, no podem dir que és per falta de manteniment. 

Encara que vostè no tengui compte de Twitter, Sr.
Conseller, des de Menorca es va llançar la campanya “La
guerra de las calderas” per presentar la problemàtica que avui
portem a aquesta cambra. A més, han utilitzat el hashtag
#Betterinwinter o en català, millor en hivern, per fer promoció
de l’illa de Menorca. Ja veu que la nostra joventut no perd
l’humor.

Però tampoc no ens podem oblidar d’altres centres de
Mallorca o especialment del Conservatori de Música i Dansa
d’Eivissa on la calefacció mai no ha funcionat des del primer
moment.

Per això li fem la següent pregunta: quines actuacions pensa
fer el Govern per solucionar els problemes de calefacció que
pateixen alguns centres educatius de les nostres illes?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el representant del Govern, el conseller
March.

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

Moltes gràcies, president, diputats i diputades. Sr. Aguilera,
moltes gràcies per la seva pregunta, moltes gràcies per
informar-me d’una cosa que n’estava informat. És evident que,
des del nostre punt de vista, nosaltres qualsevol problema que
hi hagi a l’educació ens preocupa i ens ocupa i ens preocupa de
forma clara, no? És evident que jo no... i nosaltres assumim les
nostres responsabilitats, hi ha centres on hi ha un problema
estructural des de fa estona. És evident, i jo crec que és
important dir-ho, en els CEIP el tema del manteniment és
competència dels ajuntaments, en els centres de secundària i
conservatori el manteniment és de la Direcció de Centres, però
nosaltres evidentment volem assumir la nostra responsabilitat.

Està clar que hi ha una sèrie d’instituts de Menorca, l’IES
Cap de Llevant, Guàrdia i Pasqual Calbó han tengut una sèrie
de problemes que es troben en situació de solució, amb l’acord
que hi ha hagut entre la Direcció Territorial, Direcció de
Centres on l’únic que ens interessa de forma clara és que hi

hagi un acord de manteniment. És a dir, nosaltres volem que el
centre faci un manteniment.

A Eivissa el tema del conservatori és un tema estructural, en
aquest moment l’empresa està fent una empresa perquè, com
vostè ha dit, no hi ha hagut... la calefacció no ha funcionat
quasi mai o mai. En aquests moments hi ha una empresa que fa
un estudi de tot això i nosaltres com a conselleria assumirem
durant un any que el manteniment ho pagarem des de la
Conselleria d’Educació.

Al mateix temps, vostè sap que hi ha un grup de treball amb
l’arquitecte que va fer el projecte per tal de veure els problemes
estructurals, però mentrestant la conselleria farà aquelles feines
mínimes perquè les escoles es trobin en unes condicions
adequades.

En qualsevol cas, en aquests moments hem plantejat un pla
de manteniment global dels centres de secundària a fi i efecte
que puguem tenir una diagnosi clara i poder fer un pla
d’actuació clar. El que volem és que tots els centres de
secundària tenguin un pla de manteniment, que facin coses amb
empreses perquè evidentment això és una responsabilitat que
nosaltres volem assumir, però l’hem de convertir en els centres
que, en definitiva, els centres de secundària que són en
definitiva els que realment tenen aquesta responsabilitat. 

En qualsevol cas, volem que tots els centres es trobin en les
millors condicions i nosaltres volem que les guerres de
calderers es converteixin en pau de calderers en tots els sentits.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula, Sr. Aguilera?

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, Sr. President. Gràcies per la seva resposta, Sr. Conseller,
però en el seu moment, amb el Partit Popular, les retallades van
provocar que no hi hagués combustible i només tenguessin
algunes hores de calefacció posada. Això ho varen patir molts
de centres. 

Ara és un altre motiu, vostè ho ha explicat. On queda
l’aplicació del Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en
els llocs de treball? Jo el convidaria a anar a algunes d’aquestes
classes i viure en primera persona temperatures de 17 graus o
menys. Des de Podem instem la Conselleria d’Educació a fer
un veritable pla d’infraestructures on es recullin totes les
necessitats i deficiències que durant anys les directives i la
comunitat educativa han estat demanant i denunciant que no
s’han solucionat. Sabem que ja tenim un pla però s’ha de
millorar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula, Sr. Conseller?
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Sí. Nosaltres el pla d’infraestructures és un pla obert. És
evident que quan vàrem fer el diagnòstic als centres per posar
infraestructures els centres no varen dir res sobre manteniment
de calefacció, però nosaltres estam oberts a qualsevol canvi. En
aquests moments incorporarem, feim aquesta diagnosi del tema
de manteniments, i farem un pla perquè això no torni a succeir
en els centres de les Illes Balears. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 1801/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a solució del problema de la
calefacció de determinats centres educatius de les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Setena pregunta, RGE núm. 1801/17, relativa a solució al
problema de calefacció de determinats centres educatius de les
Illes Balears, que formula el Sr. Diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el diputat
Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. Vicepresident primer fent funcions de
president. Bon dia a tothom. Gràcies, bon dia, conseller. Quan
es mobilitza el sistema educatiu es mobilitza perquè el sistema
no funciona, perquè hi ha problemes insuportables, perquè
passen fred; no tenen despeses per pagar la calefacció, no
poden fer funcionar els centres. El que han de donar solucions
no els en donen, i per açò es desesperen i passa allò que no
volen fer: es mobilitzen, s’aturen i fan tancades. Açò es va dir
fa uns anys.

Els joves per la pública es mobilitzen a Menorca, en
concret, com s’ha dit a l’anterior pregunta, no només perquè hi
ha problemes de calefacció al Cap de Llevant, en el Miquel
Guàrdia, en el Pasqual Calbó, en el Joan Ramis i en el Maria
Àngels Cardona, també a altres centres de les Illes Balears. Per
açò, Sr. Conseller, li demanam si està d’acord amb aquestes
paraules que he expressat abans, i per part de la conselleria
quines accions concretes però immediates per solucionar aquest
problema, i efectives, pensa dur a terme. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el representant del Govern, el conseller
March.

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

Moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputats, Sr.
Diputat, no sé què més he de tornar a repetir. És evident que jo
li agraesc les preguntes; la resposta és la mateixa que he donat
al Sr. Aguilera en relació amb el tema de les calefaccions.

Jo evidentment és d’una evidència que s’ha d’anar alerta i
analitzar les qüestions. És a dir, és evident que hi ha hagut un
problema real, un problema que estam intentant solucionar amb
la col·laboració realment dels directors, i nosaltres pensam que
en aquest aspecte cal posar les coses en el seu moment.
Nosaltres si hi ha una sèrie de comunitat educativa que es
mobilitza nosaltres, la Conselleria d’Educació, sempre, sempre
tenim obertes les portes, com ha fet el delegat territorial de
Menorca o d’Eivissa o des de la conselleria mateixa, per dur a
terme un diàleg real. Per tant nosaltres hem dialogat, estam fent
totes les mesures concretes.

No he dit el tema de Pasqual Calbó, que vostè ha dit... en
certa manera n’ha fet una menció. Al Pasqual Carbó s’havia de
llevar la coberta; el problema que tenim és que ja estava tot a
punt de licitar però GESA Endesa havia de retirar unes plaques
solars i no les ha retirades. Ens va fer tornar enrere tot el
procés; tornam intentar tornar a posar en marxa el procés
perquè això, al Pasqual Carbó el tema de la coberta, sigui
arreglat d’una forma adequada.

Ja he dit abans que nosaltres en aquests moments estam fent
una diagnosi real sobre el tema de manteniment de calefacció
als centres, i prendrem les mesures perquè tots els centres de
secundària, que en aquests moments és la nostra preocupació,
tenguin un pla de manteniment i firmin acords amb empreses
perquè de forma professional les coses es facin adequadament.
Per tant a la conselleria ocupa i preocupa perquè volem les
coses en condicions. Hem millorat el finançament de centres,
intentarem millorar cada vegada més, però, torn repetir, això és
una cosa que la conselleria té la seva responsabilitat, que volem
compartir amb tots els centres de secundària que també tenen
la seva responsabilitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula, Sr. Lafuente?

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, Sr. Vicepresident primer. Gràcies, Sr. Conseller. Les
paraules que li he explicat abans, que he llegit, són paraules
textuals del Diari de Sessions d’aquest Parlament de dia 21 de
febrer de 2012, pàgina 1060, fetes per una diputada socialista
que demanava al conseller d’Educació en aquell moment, que
duia nou mesos, problemes de calefacció. Clar, era un conseller
del Partit Popular, se li podia donar la culpa dels problemes de
calefacció i es podia perfectament justificar la mobilització del
sector, perquè era del Partit Popular, i encara que dugués nou
mesos la culpa que no hi hagués calefacció era del conseller.

Però vostè du vint mesos, vint mesos com a responsable del
Govern, i la calefacció és un problema de gestió, un problema
de previsió i un problema que vostè havia de tenir ja en
condicions. A la contestació que m’ha donat no m’ha donat cap
contestació concreta, com li demanen els estudiants, solució
immediata per d’aquí a dues setmanes. El més greu de tot és
que els estudiants li demanen la dimissió del delegat de
Menorca, i la hi demanen per tres coses: una, perquè van
demanar un reunió amb ell i va negar que existís aquest
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problema, no tenia cap informació; després va dir que no era un
prioritat, i després, per acabar, es va riure dels joves perquè els
va dir que ell feia feina a ca seva a 15 graus. Jo li vull demanar
si vostè està conforme amb el fet que no és una prioritat i si està
conforme amb la posició del delegat de Menorca.

Però també es va dir, es va dir...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lafuente, el seu temps ha acabat. Moltes gràcies.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Molt bé, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. March.

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

Moltes gràcies. Sr. Lafuente, si vostè vol mirar cap enrere,
miri cap enrere; jo miraré endavant...

(Remor de veus)

Sí, sí, és així. En qualsevol cas, el meu suport absolut al Sr.
Delegat territorial de Menorca per la seva feina, i evidentment
no compartesc algunes de les afirmacions fetes pels estudiants,
perquè jo conec perfectament el Sr. Joan Marquès, és un senyor
seriós, professional, que és proper als problemes i els va rebre.
En qualsevol cas les interpretacions són lliures en aquest país,
som un país lliure i tothom pot fer la seva interpretació. El meu
suport, i és evident que aquests problemes es van solucionant
malgrat les herències rebudes en tots els sentits.

Moltes gràcies.

(Més remor de veus i alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 1803/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a plaga de mosques als
quiròfans de Can Misses.

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena pregunta, RGE núm. 1803/17, relativa a plaga de
mosques als quiròfans de Can Misses, que formula la diputada
Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats, diputades. Com ja
saben el passat 26 de gener, a causa d’una invasió de mosques,
set dels vuit quiròfans de l’Hospital de Can Misses van ser
tancats. Conseqüentment es varen haver de suspendre 77

intervencions quirúrgiques, amb la problemàtica sanitària,
social i humana que això comporta. 

El gerent de Can Misses, el doctor Balanzat, va declarar als
mitjans de comunicació que s’obriria un expedient sancionador
a l’empresa concessionària per esclarir l’incident. Davant la
pregunta dels mitjans de comunicació de si la tasca de
manteniment d’aquesta concessionària era l’adequada, el gerent
va assegurar que no hay ningún motivo para pensar lo
contrario. Idò qui és el responsable, Sra. Consellera?

A rel de tots aquests esdeveniments s’ha suscitat una sèrie
de dubtes i preguntes entre els usuaris i els treballadors de Can
Misses que el Partit Popular vol traslladar a aquesta cambra.
Sra. Consellera, quines són les causes que han provocat la
plaga de mosques als quiròfans de Can Misses?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la representant del Govern, la consellera
Gómez.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, em demana per les
causes i les hi comentaré. Els informes tècnics el que han
determinat és que l’origen del focus està situat en el segellat del
forjat sanitari que, juntament amb les condicions d’una elevada
temperatura i nivell d’humitat, han provocat que aquesta
espècie s’hagi reproduït de manera inusual. 

Li diré també el que hem fet. En el moment en què es va
detectar es va informar la concessionària, que efectivament és
l’empresa responsable; se li varen exigir aquestes
responsabilitats i solucions; es va demanar un informe al Servei
de medicina preventiva, en aquest cas de l’Hospital Son
Espases, per veure quines actuacions s’havien de prendre,
s’havien de fer. Es varen adoptar les mesures recomanades,
com suspendre l’activitat quirúrgica per garantir la seguretat de
la població; es va assegurar una resposta immediata a les
necessitats urgents; es varen supervisar totes les taques que
s’han duit a terme per eliminar-ne el focus, i es va informar la
població amb una total transparència en un marge de 24 hores.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula, Sra. Marí?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Sra. Consellera, estam parlant d’un tema
que ha suposat un risc sanitari potencial per a usuaris i
treballadors, un problema sanitari del qual el Partit Popular i
vull pensar que tots els diputats d’aquesta cambra volem
respostes totalment asèptiques, sense additius ideològics ni
partidistes. Per això és important que sigui transparent en la
resposta.
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Per què s’ha produït aquesta plaga a la zona on se suposa
que hi ha d’haver una màxima higienització? Per què allí?
S’han comès errors. Quins protocols han fallat? Han obert
alguna investigació exhaustiva per depurar responsabilitats?, a
tots els nivells, no només a la concessionària. Pensa vostè, Sra.
Consellera, assumir la responsabilitat de la falta de prevenció
de riscos sanitaris que ha determinat la presència d’insectes als
quiròfans?

Com ja he dit abans és un tema molt seriós de salut pública.
Li demanam que sigui diligent i responsable. És molt important
que els usuaris i treballadors de la sanitat pública segueixin
mantenint la confiança en la qualitat i la professionalitat del
nostre servei públic sanitari, que lamentablement ha estat
entelat en els darrers dies. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la consellera Gómez.

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

Gràcies, president. Miri, Sra. Diputada, una vegada
localitzada... Efectivament, les responsabilitats s’han de
determinar i s’ha de veure qui, quan i com s’han produït els
fets. L’obra es va recepcionar la passada legislatura, no fa falta
que li ho recordi. És un problema del forjat, és un problema de
construcció, que no estava suficientment segellat. Es va segellar
de manera correcta en el moment que es va determinar; es va
fumigar amb biocides, i passades 12 hores es varen netejar les
superfícies.

La primera alarma va ser l’aparició de 7 mosques, en
concret, a un quiròfan i avantquiròfan, i així i tot s’han pres
aquestes mesures preventives. És un defecte de segellat de la
zona, i jo el que sí vull fer és demanar disculpes públicament a
les tres persones que han hagut de ser trasllades a Mallorca i a
les seves famílies per aquest motiu, i per suposat a tots els
pacients que han vista ajornada la seva intervenció quirúrgica.
El nostre compromís és tornar a reprogramar el més aviat
possible totes aquestes persones. Jo crec que en menys de 24
hores s’ha eliminat el focus, s’han pres les mesures, i sí s’ha
obert un expedient informatiu a la concessionària per depurar
responsabilitats. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 1804/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a destinació dels 10
milions d’euros sobrants de la renda social garantida.

EL SR. PRESIDENT:

Novena pregunta, RGE núm. 1804/17, relativa a destinació
dels 10 milions d’euros sobrants de la renda social garantida,
que formula la diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Como todos ya sabemos el
presupuesto de la renta social garantizada del año 2016 era de
20 millones de euros, y como todos ya sabemos ya se anunció
en su momento que solamente se iban a gastar 2 millones, es
decir, un 10%. Hemos preguntado en repetidas ocasiones, tanto
de forma oral como de forma escrita, a qué se iban a destinar
exactamente estos 18 millones restantes. Conocemos ya a qué
se va a destinar de forma concreta la parte que ha dispuesto la
Conselleria de Servicios Sociales, que son aproximadamente
unos 8 millones, pero desconocemos a qué se van a destinar
exactamente los 10 millones que están dispuestos por parte de
la Conselleria de Hacienda y de Administraciones Públicas, y
nos gustaría saber si nos pueden completar ya de forma
definitiva a qué se van a destinar exactamente los 10 millones
de euros sobrantes de la renta social garantizada dispuestos por
parte de la Conselleria de Hacienda y Administraciones
Públicas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la representant del Govern, la consellera
Santiago.

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

Bon dia a tothom. Efectivament vostè ha fet diverses
preguntes relacionades amb temes de la renda social i el
sobrant de la renda social. Tot cada vegada se li ha contestat.
Li vàrem contestar per escrit els doblers que es quedaven
serveis socials, li vàrem dir també que hi havia una part que se
n’anava a Hisenda per a distribució a Educació i Sanitat, i
finalment el que li puc dir és que els doblers que es varen
destinar a Hisenda exclusivament s’han destinat a Educació; a
Sanitat no hi ha anat res i anat exclusivament a Educació.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula, Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Sra. Santiago, la verdad es que
me sorprende que conteste usted, aunque se lo agradezco
mucho. Lo que no entendemos es cómo, si usted -y en ese
sentido se lo volvemos a agradecer- es capaz de darnos la
información de forma detallada, con las partidas a las que ha
destinado, los programas concretos a los que se ha destinado,
es tan difícil poder decirnos a qué se han destinado
concretamente 10 millones de euros.

Creemos que si ustedes nos han contestado, a parte de una
pregunta con unos datos muy concretos, parece que tienen algo
que esconder de dónde han ido los otros 10 millones. ¿Los
otros 10 millones de euros restantes de la renta social
garantizada han ido a cubrir el déficit de Educación, o han ido
a poner en marcha nuevos proyectos sociales que beneficien
realmente a los ciudadanos? ¿Ese es el problema, que ha ido a
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cubrir déficit, como nosotros ya hemos denunciado en repetidas
ocasiones? ¿Tan difícil es que nos puedan concretar
exactamente a qué han ido destinados 10 millones de euros que
ustedes vendieron que iban a ir a renta social garantizada, que
ustedes también han vendido esta renta prácticamente como si
fuese a ser la solución a todos los problemas de esta comunidad
autónoma?

¿Es tan difícil que nos puedan concretar, por favor, a dónde
han ido a parar estos 10 millones de euros exactamente?, ya sea
por escrito, que no lo han hecho, o de forma oral aquí. Creo
que es deber del Govern, evidentemente, poder darnos esta
respuesta y es nuestra responsabilidad también preguntarnoslo,
y se lo agradecería muchísimo, Sra. Consellera, ya sea usted, o
la consellera de Hacienda, o el conseller de Educación, que nos
concrete a dónde han ido a parar 10 millones de euros que
ustedes dijeron que iban a renta social y han ido a parar al
déficit de Educación.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera Santiago.

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

Gràcies, president. Que vagin a Educació ja és un avanç,
abans anaven a Palma Arena, anaven a... sí...

(Aldarull)

...anaven a metro, sí...; anaven a carretes d’Inca. Ara van a
Educació, almanco ja reconeixen vostès que no van a aquestes
coses i van a Educació.

Sí... Esperi!, que encara en tenc 1,50, ara contestaré. (...),
temps, no passa res. Dels 10 milions..., dels 10 milions que a
vostè li preocupen tant, 4 a IBISEC -em senten, tenc veu-, 4 a
IBISEC; per què?, prioritats: accessibilitat, reformes de banys,
impermeabilització de cobertes, reforma d’instal·lacions
elèctriques. Els altres milions, a sentències judicials que ens
han arribat, més de 2 milions, per problemes de no pagament
d’obres en temps adequat. Altres: ampliació de cicles
formatius, ampliació d’estudis en centres de recent
implementació, millores de les condicions necessàries per
substituir professorat en educació en situació de baixa... Li
pareix suficient o li pareix inadequat?

Nosaltres estam molt contents que doblers de renda social
hagin pogut anar a Educació i no a reduir dèficit, com feien
vostès.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 1805/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió de les inundacions
que han patit les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Desena pregunta, RGE núm. 1805/17, relativa a gestió de
les inundacions que han patit les Illes Balears, que formula el
diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el diputat Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident primer i candidat a
president, senyores i senyors diputats. Sr. Conseller Vidal, tots
hem vist com Balears, i més concretament Mallorca, han sofert
un temporal excepcional, amb pluges molt intenses, realment
una situació extraordinària i imprevisible. En poc temps ha
caigut molta aigua i açò ha provocat que diferents indrets de
Mallorca hagin queda completament inundats. 

Recordarà, Sr. Vidal, com des dels partits de l’oposició
l’hem anat advertint de la importància de fer un bon
manteniment dels torrents, qüestió de la qual vostè sembla que
s’ha despreocupat completament, tal i com es pot veure amb els
resultats. És més, la seva solució màgica va ser dir que posaria
ases i bous per fer nets els torrents, dia 28 d’agost de 2015, i
avui ja veim les conseqüències de les seves ocurrències: mitja
Mallorca inundada i un porc ofegat a les platges de Muro. 

I davant aquests fets a vostè només se li ha ocorregut,
després de quasi dos anys ja que governen, repetir la cançoneta
de “la culpa fue del cha-cha-cha, la culpa fue del PP”. No
troba, Sr. Vidal, que ja és hora de fer un poc d’autocrítica?
Creu, sincerament, que tot ho ha fet bé? Creu que ha gestionat
bé tot el que fa referència a aquestes inundacions?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el representant del Govern, el conseller Vidal.

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

Veig que el senyor diputat ha vengut salser avui i jo no. El
que faré, primer, i m’agradaria dir és que estic molt satisfet i
donar l’enhorabona a tots els departaments d’aquest govern, a
la Direcció General d’Emergències, a tots els funcionaris, a
totes les administracions que han fet front a aquesta
emergència, d’una forma diligent, coordinada i, per tant, agrair
a tota aquesta gent aquesta emergència que hem tengut com
l’hem enfrontada, coordinant els mitjans, coordinant les
institucions i fent front a una situació excepcional.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula, Sr. Camps?
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, Sr. Vicepresident primer. Sr. Vidal, permeti’m que li
digui una cosa, la nota que el Partit Popular posaria a la seva
gestió és un MD, un molt deficient, no només per allò de les
inundacions...

(Remor de veus)

... sinó per moltes altres qüestions: la mala gestió de les
ajudes de la PAC; la matança de les cabres d’Es Vedrà; la
improvisació amb el tema del xylella fastidiosa, etc.

(Remor de veus)

Sr. Vidal, vostè, realment és una plaga de llagostes per a
aquesta comunitat autònoma.

(Algunes rialles)

És més, no ja només el fet que no ha tingut cura del
manteniment dels torrents, és que vostè ha actuat tard,
malament i de forma partidista. Vostè no pot anar a Montuïri i
convocar només els seus amics i els càrrecs públics del PSM,
vostè és conseller de tots, no només del seu partit.

Vostè no es pot presentar al cap de deu dies del desastre a
veure els afectats del Pla de Sant Jordi, els veïns de la
Casablanca, sense cap solució i només per fer-se una foto.

Sr. Vidal, si jo només em preocupés pels interessos del
Partit Popular, li diria que m’agradaria que fos el conseller u
d’aquesta legislatura, però si he de mirar pels interessos dels
ciutadans, millor avui que demà vostè hauria de dimitir.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus).

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el conseller Vidal.

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

Si em permeten, veig que avui anam de cites, anam
d’autors, vostè avui no ha citat cap clàssic, estrany, jo li diré:
“si els torrents s’han desbordat durant aquests dies darrers ha
estat perquè ha plogut més del normal, això no lleva que hem
de fer nets els torrents”, paraules que no són meves, del Sr.
Company, allà segut, el 2011, i havia plogut...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., no és per dir res, havia plogut 200 litres per metre
quadrat.

Sap què ha passat aquests dies aquí? Vostè n’és conscient?
Hem els episodis de tempesta molt seguits, molt forts, ha plogut
el 60% del que plou un any normal, com deia el Sr. Company,
en un mes, seguit, on la terra ja no tenia capacitat de drenar

més, no tenia capacitat d’absorbir més. Per tant, aquests dos
episodis forts, molt forts, que, per separat, ja no podíem
afrontar, segons deia el Sr. Company, han estat seguits.

I evidentment que han provocat danys, evidentment, i per
què han provocat danys aquests torrents? Els torrents s’han
desbordat, sí, però també hem de fer aquest seguiment, per què
dues etapes seguides, on la terra ja no podia absorbir més, (...)
per damunt, on hem xocat amb totes aquestes infraestructures,
vostès, els de l’urbanisme a la carta, ja es preocupen de les
víctimes del Pla de Sant Jordi.

(Remor de veus)

Perquè hi és aquella gent allà, aquella gent són víctimes de
vostès, del seu urbanisme, que no té en compte les persones ni
(...) arreglam el seu terreny. Les infraestructures, les carreteres,
tot ha fet que els torrents... evidentment que s’han desbordat,
però que l’aigua hem tengut el problema que no arribava.

Fem feina en torrents, si jo he estat negligent no sé què van
ser vostès, perquè hem duplicat els pressuposts en torrents.
Entenguin que fem feina amb els torrents i farem feina,
invertirem per millorar, per reduir els riscs de les persones.

I estarem al costat del sector agrari, amb la sequera hi
vàrem ser i hi serem amb les inundacions, a diferència del seu
Govern central, que no ha pensat en el camp de les Illes
Balears. Per tant, som aquí.

I si jo he estat negligent, vostès mentien el 2011 o ara per
ser partidistes, triïn vostès quan han mentit, si el Sr. Company
o vostè.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.11) Pregunta RGE núm. 1806/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a supressió o modificació de
línies de transport d’autobús a Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Onzena pregunta, RGE núm. 1806/17, relativa a supressió
o modificació de línies de transport públic d’autobús a
Mallorca, que formula el diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el senyor diputat
Antonio Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente accidental, señoras y señores
diputados, muy buenos días a todos.

Sr. Conseller, durante el primer pacto de progrés, un
conseller socialista, el Sr. Francesc Quetglas, hoy tristemente
desaparecido, introdujo unas modificaciones en el transporte
público, que lo mejoró muy sustancialmente e incluso fueron
unas medidas muy bien aceptadas por alcaldes y por todos los
ciudadanos.
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Ahora, otro conseller socialista, usted, está también
interviniendo este servicio, pero, si tenemos en cuenta las
reacciones que están existiendo, no parece que vaya a
sustanciar considerablemente este servicio, incluso ahí su
partido, el PSIB, en algunos municipios se está posicionando
claramente en contra de algunas de estas modificaciones.

¿Puede, por tanto, el Sr. Conseller de Mobilitat, informar de
cuántas líneas de transporte público de autobús se han
suprimido o modificado en la isla de Mallorca y con qué
finalidad?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el representant del Govern, el conseller Pons.

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

Moltíssimes gràcies. Duem molta feina feta en matèria de
transport públic i crec que els resultats ho avalen, en un any
hem incrementat moltíssimes freqüències; hem modificat sis
línies; n’hem creades quatre de noves i n’hem suprimides
parcialment, és cert, una de les quals perquè coincidia amb el
mateix trajecte amb el tren i no podia competir amb aquest
perquè el 98% dels passatgers se’n anaven via tren.

Els resultats d’açò quins han estat? Doncs, ha suposat que
en un sol any hem incrementat en 560.000 passatgers el 2016
respecte del 2015. Tot el contrari del que van fer vostès l’any
2012, que es van llançar amb les retallades i que va suposar que
a 49 poblacions hi hagués reducció de freqüències, amb quina
conseqüència? Doncs, amb la conseqüència que en un sol any
vam perdre 655.000 passatgers. Fixi’ns vostès quina és la
comparativa, en un sol any aquest govern n’ha recuperat, ha
creat 569.000 passatgers més i vostès, el 2012, en van perdre
655.000.

Per tant, crec que fem la feina com toca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula, Sr. Gómez?

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, me da la
impresión que la información que nos está aportando no se
ajusta excesivamente a la realidad y, además, me da también o
tengo la ligera impresión de que usted no es consciente de la
cantidad de gente que está fastidiando, suprimir algunas líneas
como, por ejemplo, la de Palma a Inca, supone que algunos de
los usuarios que utilizaban este servicio, les queda como
alternativa exclusivamente el tren, que está bien. Pero resulta
que al haber una distancia considerable entre las estaciones del
tren y las antiguas estaciones de autobús, pues resulta que hace
falta que alguien les acompañe.

Y entenderá usted que muchos de estos usuarios del
transporte de autobús, especialmente las personas mayores,

pues se quedan bloqueadas. Le pongo un ejemplo, en
Binissalem, la distancia entre la estación del tren y la antigua
parada de autobús hay casi un millón, hay casi 1.500 metros.
Por lo tanto, entenderá usted lo que fastidia a estos usuarios y,
como le digo, especialmente a las personas mayores.

O, por ejemplo, la lanzadera que había de Santa Eugènia,
que les llevaba al tren de Santa María, en veinte minutos estos
ciudadanos estaban en Palma, ahora, con su modificación, pues
están más de una hora en llegar a Palma.

Y, por otro lado, también, Sr. Conseller, parece que otro
sector, el del taxi, no anda muy contento con sus políticas.
Simplemente, Sr. Conseller, intervenir en un servicio público
que funcionaba, para empeorarlo, es un claro síntoma de
incompetencia.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el conseller Pons.

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

Moltíssimes gràcies. Veig que no m’ha rebatut les xifres, Sr.
Gómez, veig que no me’ls ha rebatut i li torn dir: 560.000
passatgers més en un any no crec que sigui conseqüència d’una
feina mal feta.

És cert, una sola línia, un sol tram que li he explicat i que ha
estat l’únic que vostè ha posat de referència, i li explic les
xifres: el 98% dels passatgers on es duplica la línia de tren i de
bus elegeixen el tren, i només el 2%. I hem de ser capaços de
reorganitzar per complet tota la zona del Pla i del Raiguer per
donar el millor servei possible.

Els experts, els tècnics, ens diuen i ens expliquen que
aquesta era l’opció adequada i l’hem feta ja de manera com
pertocava, amb tota la voluntat d’acord, fixant millores, perquè
aquesta és una passa més del que representa l’enfortiment del
transport públic a l’illa de Mallorca el qual, per cert, du vint
anys on no s’han fet grans passes cap endavant i, com a molt,
s’han produït retallades com les que li aplicava vostè.

I ara tenim una oportunitat de plantejar les noves
concessions i podem fer-ho de dues maneres: una, permetent
que en els propers quinze anys continuem amb un sistema
deficitari, que no funciona bé, o fer una passa cap endavant que
ens permeti posar-nos a l’alçada de les altres regions europees
i tenir un bon sistema de transport públic. Nosaltres fem feina
en aquest sentit i crec que, de moment, els resultats ho avalen.
Per tant, en aquest sentit continuarem fent feina, 560.000
passatgers més en un any avalen, precisament, la feina que hem
emprès, i no és fàcil, n’estic convençut.

Fins ara, ningú no s’havia atrevit a fer passes en aquest
sentit, però, de moment, ho aconseguim.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps s’ha acabat.

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

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 1809/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions del Govern en
relació amb la plaga del bacteri xylella fastidiosa.

EL SR. PRESIDENT:

Dotzena pregunta, RGE núm. 1809/17, relativa a actuacions
del Govern en relació amb la plaga del bacteri xylella
fastidiosa, que formula el Sr. Gabriel Company i Bauzá, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat
Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Conseller, sabem que
dia 6 d’octubre el 2016, el laboratori oficial de sanitat de les
Illes Balears va detectar el primer cas, el primer positiu de
xylella fastidiosa concretament a un garden a Portocristo a un
parell de cirerers, per tant, dia 6 d’octubre del 2016, el seu
laboratori, el nostre laboratori d’aquí, de Balears, ho diu.

Sabem que dins Europa, el 2013 Itàlia té un parell
d’episodis o té tot un seguit d’episodis, inicia el procés i dins
la Unió Europea es diu als estats membres que s’ha de
començar a fer prospeccions i s’han de fer controls.

El 2014, aquí es posen marxa les prospeccions, d’acord
amb el protocol del ministeri per a tota Espanya, surten zero
positius. El 2015, surten zero positius una altra vegada. El
2016, fins dia 6 d’octubre del 2016, també hi havia zero
positius.

Ningú no es pot creure, conseller, que havent entrat vostè
el juny, el juliol del 2015, hagués deixat un any sabent que
tenia indicis que hi hagués aquesta plaga, ningú no s’ho pot
creure que vostè, sabent que hi hagués indicis d’aquesta plaga,
no hagués fet qualque cosa en un any i mig.

Per tant, jo li demanaria que, fora de cercar excuses, ningú
els ha donat la culpa que el xylella ens hagi entrat, ja va passar
amb la llengua blava, va passar amb les vaques boges, ha passat
amb la grip aviar, per tant ningú no els ha donat la culpa de res,
i ara, el que sí demanam és que hi hagi una bona gestió.

I si hem de parlar de gestió hem de parlar de quins recursos
té vostè, quina dotació pressupostària té per fer front a aquesta
malaltia? Entre 200 i 300.000, no en té més, ho té al
pressupost. Sempre li he demanat que hi hagi per a sanitat
vegetal més pressupost i vostè em diu que és suficient, ara hi ha
un cas extraordinari i no és suficient. Per tant, no l’hi ha posat

dotació pressupostària, en té entre 200 i 300.000 i no ha fet
dotació de personal; vostè té un cap de servei, un cap de secció
i dos de negociats i un tècnic de laboratori, i no té res més
conseller.

Aquí hem d’anar, què farà vostè? Com incrementarà vostè
els pressuposts per fer front a aquesta malaltia?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el representant del Govern el conseller Vidal.

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

Senyors diputats, Sr. Company, jo he dit que tenim indicis
de coneixement a partir d’aquests tres mesos de la investigació
de l’extensió de la plaga, em comuniquen, m’informen que
aquests indicis que la plaga fa més temps del que pensàvem que
és aquí, per tant no he volgut culpar ningú, he posat un fet
damunt la taula. Les mostres que l’extensió de la plaga no
podem actuar, com amb el protocol d’eradicació, que esper que
vostè hi estigui d’acord, i actuem amb el protocol de contenció.

Què farem?, que és l’important. Aquesta setmana es
declararà la contenció de forma provisional per aquest
conseller. Hi ha el grup de direcció i coordinació de
l’emergència. Amb el ministeri fem un grup d’experts perquè
ens assisteixin i evidentment també hem fet totes les mesures
necessàries, és a dir, la creació de tot el necessari.

Vostè té raó, els mitjans de la Conselleria d’Agricultura no
són suficients i per això s’ampliaran, ja tenim l’encomana amb
Tragsa, fins ara col·laboram amb Tragsa, i hi haurà més mitjans
de laboratori, si volem mostrejar i volem saber què ens passa
hem de tenir més mitjans.

I també, evidentment, l’eradicació dels arbres, això ho
farem mitjançant Tragsa, ja hi ha un mitjà propi, vostè sap què
és perfectament, i no es preocupi, ja s’han donat les
instruccions necessàries per posar tots els recursos econòmics
d’aquesta conselleria darrera la persecució del xylella.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Conseller, jo voldria
que això fos així, el que passa és que des del 6 d’octubre ha
passat quasi mig any i vostè no ha continuat reforçant el seu
departament. I jo estic d’acord que fan una feina extraordinària,
però tenen tota la feina de tot el temps, no li he volgut parlar ja
dels zero recursos per al picut, etc. Té vostè necessitat, des del
6 d’octubre, de reforçar aquest departament amb economia,
amb doblers i també amb personal.

Per tant, som davant un tema delicadíssim i nosaltres serem
devora vostè i devora tots els tècnics per aconseguir si no
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eradicar, perquè és impossible, almenys poder conviure d’una
forma digna amb aquesta malaltia.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, el seu temps s’ha acabat.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Vos fer ús de la paraula Sr. Conseller Vidal.

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

Sr. Company, li he dit que posarem els mitjans necessaris,
ja fem feina amb Tragsa i reforçam el servei. I hem actuat amb
serenor, amb constància, sabent que cada vegada, quan tenim
la confirmació del laboratori de referència, actuàvem.

Jo crec, i vull agrair l’esforç d’un mostreig de 100 mostres
que es feren el 2015, compartint l’esforç entre jo i vostè,
enguany, amb tres mesos n’hem fets 600, per tant els mitjans
donen el cent per cent i per això es reforçaran, hi ha aquest
compromís d’aquest conseller.

Evidentment, haurem d’eradicar i eliminar tots aquells
infectats, pel protocol de contenció. Per fer això haurem de
posar mitjans per poder eradicar, poder cremar, capolar, treure
les arrels i evitar l’extensió. Evidentment, evitarem també que
intenti arribar a l’Estat, si no és que ja hi és i no ho saben, per
tant aprovarem un protocol, en coordinació amb la Delegació
del Govern, d’on venc de reunir-me avui de mati, per evitar la
sortida de material i fer un seguiment, ja que hi som, de tot el
que ens entra, que tot ens entra de fora, tantes vegades dit amb
les plagues.

Evidentment, farem, també en fitosanitaris, on tenguem
arbres infectats perquè no s’estenguin els vectors, recomanarem
als pagesos com fer-ho per evitar l’extensió en la lluita, ara
mateix és important és eliminar els vectors que transmeten la
malaltia.

Evidentment, continuarem fent mostrejos, perquè, si no, no
sabríem quin és el grau del problema, i cada positiu que es
detecti serà eliminat. Però, com vostè bé ha dit, hem de
continuar fent feina i farem feina amb informació, comunicació,
donant instruments als pagesos, creant un decret per
indemnitzar aquests danys que es puguin fer ara i anant
caminant de la mà del ministeri, seguint les seves indicacions
i seguint les seves recomanacions.

I com demana el sector i demanava tota la ciutadania, seny,
responsabilitat, serenor,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps s’ha acabat.

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

... actuam i ho farem, però ho fem per al bé...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 1791/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a repartiment de l’impost turístic.

EL SR. PRESIDENT:

Tretzena pregunta, RGE núm. 1791/17, relativa a
repartiment de l’impost turístic, que formula el diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula el diputat Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta del Govern, quina
vergonya el que hem passat al principi d’aquest Ple, presidenta!
Jo crec que necessita una reflexió aquesta situació, governar
amb partits inestables que es barallen fins i tot en públic du a
aquestes conseqüències, fins i tot els seus líders nacionals ahir
es barallaven en els escons del Congrés. Amb la qual cosa,
governar amb gent inestable du a situacions inestables i aquest
Parlament du inestable des del dia 7 de novembre, i s’ha
d’acabar amb això.

Dit això, Sra. Presidenta, una vegada que la CAEB, el
GOB, la Federació de Municipis i altres s’han manifestat en
contra del repartiment de l’impost turístic, El Pi ha entrat una
proposició no de llei, hi haurà mocions en els ajuntaments, per
veure si són capaços de voler fer un canvi amb el repartiment.
Ja els vàrem proposar en el moment que (...) davant la llei de
l’impost que hi hagués un consens que no hi hagués majoria
absoluta a la comissió, perquè el Govern pogués fer el que
trobàs, i varen dir que no a aquesta esmena.

Els vàrem fer una altra esmena que tenia a veure amb què
el 50% dels doblers quedàs a cada zona on s’havia recaptat i
que quedàs un 50% de lliure disposició del Govern perquè el
Govern també té prioritats a haver de fer, i no ho varen voler
fer.

I vostès es van omplir la boca, presidenta, que seria a través
del consens que s’arribaria a aquest punt. Aquest consens no ha
existint, fins al punt que hi ha hagut qualque illa, l’illa
d’Eivissa, que ha estat maltractada, maltractada perquè qualque
projecte que s’ha aprovat per l’ecotaxa ja figurava en els
pressuposts generals d’aquesta comunitat autònoma per a l’any
2017. I, en principi, en principi, això ha quedat molt malament
i s’han vist menyspreats.
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Davant aquesta situació, pensen fer vostès qualque
modificació per poder complir les seves paraules de
transparència i consens a l’hora del repartiment de l’impost
turístic? És el que li demana El Pi.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, per la seva
pregunta. Em deixarà que comenci per dir que l’aplicació i la
creació de l’impost de turisme sostenible, des del meu punt de
vista, és un èxit polític, però sobretot és un èxit social, i té una
filosofia molt clara, és un impost autonòmic que s’ha creat
gràcies a l’empenta política d’un govern estable i d’un
Parlament que ha aprovat la llei, en temps i forma, per poder
tirar endavant una filosofia que és clara, que és que el turista,
de forma solidària, ajudi a poder fer les inversions necessàries
per evitar la petjada ecològica que deixa un turisme moltes
vegades molt intensiu en el nostre territori, a les nostres quatre
illes.

La filosofia és aquesta, tenim una font de finançament que
jo sé que serà estable, vist la preocupació de tothom ara i la
creença de tothom ara en l’impost de turisme sostenible. I és un
èxit perquè, Sr. Font, en un any i mig s’ha fet la llei, s’ha fet el
reglament, s’ha aprovat l’impost, s’ha recaptat l’impost, sense
oposició ni del turisme ni de gairebé ningú, i s’han recaptat ja
30 milions d’euros. És la primera convocatòria d’una sèrie que
serà immensa i aquests 30 milions d’euros han suposat que hi
ha hagut moltíssima expectació, moltíssimes expectatives i
s’han presentat projectes per gairebé 200 milions d’euros. I
hem primat els projectes prioritzant el que diu la pròpia
normativa, aquells projectes que beneficiïn al nombre màxim
de ciutadans, aquells projectes que vagin encarats a la
preservació del medi ambient i a una cosa que teníem pactada
i consensuada, la millora de totes les infraestructures lligades
al cicle de l’aigua.

Sr. Font, vostè ha estat conseller de Medi Ambient, o no
creu vostè que aquesta era la prioritat que ara teníem? Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, seré ràpid que tenc
molt poc temps. És cert que ha estat un èxit social? Sí. Ha estat
un èxit polític? MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, el PSIB
i El Pi, perquè PP i Ciutadans varen votar en contra i els seus
socis estables també es varen abstenir. Si El Pi no s’hagués
abstingut això se n’hauria anat en orris!

Polític no ho ha estat, social sí. Però n’hi ha uns que hem
actuat amb responsabilitat i demanam aquesta responsabilitat
a l’hora de canviar la forma de repartiment, perquè ni els
ajuntaments, ni el GOB, ni la CAEB hi estan d’acord. D’acord
que queda molt i que és la primera vegada, jo aquestes paraules
les puc subscriure, però si ningú no hagués dit res, em
semblaria molt bé, però ja els vàrem advertir amb les nostres
esmenes que això podria passar. Per tant, li demanam per favor
que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, el seu temps s’ha acabat.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

...doni joc a les illes i als ajuntaments.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la presidenta del Govern.

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

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Jo deman alçada de
mires i efectivament, estam en la primera convocatòria, d’aquí
tres mesos tornarem fer una convocatòria que serà el doble del
que hem pogut fer en aquests moments. I per tant, estudiarem
i jo assumesc les crítiques i evidentment tot es pot fer millor i
començam un camí que ha de ser molt llarg i que jo esper que
tots tenguem clar que ha de ser molt llarg i que no perdem de
vista la filosofia de l’impost i les inversions que s’han de
sufragar amb el finançament d’aquest impost.

I quant a les illes, Sr. Font, que li quedi clar que el
repartiment s’ha fet segons la normativa i ha tocat un 64,9% a
Mallorca, projectes que van a Mallorca; un 13,6 a Menorca; un
19% a Eivissa i un 2,4 a Formentera. Per tant, hem complit
estrictament, s’ha fet de forma transparent i de forma
participada. Però sobretot és un èxit de la societat de les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

I.14) Pregunta RGE núm. 1792/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a impost
de turisme sostenible.

EL SR. PRESIDENT:

Catorzena pregunta RGE núm. 1792/17, relativa a impost
de turisme sostenible que formula la diputada Sra. Laura
Camargo i Fernández del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula la diputada Sra. Camargo.
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LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, President, bon dia a tothom. Presidenta Armengol,
és cert i cal reconèixer que coses com haver posat en marxa
l’impost sobre estades turístiques és una de les qüestions de les
quals nosaltres ens sentim ben orgullosos, el Sr. Font també i
vàrem donar suport a aquest impost. Si bé hem de dir també
que no és l’ecotaxa que nosaltres hauríem volgut posar en
marxa, per això vàrem tenir certes discussions i certs debats.
Nosaltres volíem un repartiment amb priorització ecològica,
territorialitzat i participatiu, coses que després varen quedar
més enfora, perquè el criteri participatiu va ser anul·lat pel
Consultiu i el Govern no va proposar una alternativa. I
consideram també que l’impost finalment no és suficientment
ecològic.

La falta d’infraestructures hídriques i el cicle de l’aigua,
com ja s’ha dit, són la priorització que la comissió anomenada
de Turisme Sostenible, ha prioritzat. No negam la seva
importància, no negam la seva necessitat. Però nosaltres també
vàrem denunciar en el seu moment que aquest impost no havia
de servir per cobrir altres necessitats que són, pensam,
necessitats i aspectes dels pressuposts generals de la comunitat
autònoma, com és el tema de les qüestions hídriques.

Però el que avui li deman és precisament una qüestió que
ens ha deixat astorats i és el fet que la comissió que vostès
controlen ha decidit destinar un total de 415.000 euros per fer
promoció turística. Podem considera que aquests doblers no
respecten de cap manera ni la lletra, ni l’esperit d’aquest impost
i converteix una de les solucions que nosaltres vàrem proposar
com a fre a la bombolla turística en part del problema. Aquest
impost, si bé no és una ecotaxa, hauria de servir per frenar o
pal·liar els efectes de la petjada ecològica, per no per portar
més turistes.

Per això li fem la següent pregunta: pot explicar el Govern
per què, quan han quedat tants projectes sense assignació, s’han
destinat 415.000 euros a promoció turística amb aquest impost?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Camargo. Vostè té
tendència a veure la part del tassó mig buida i jo crec que hem
de ser molt més positius, i l’èxit social i polític que representa
l’impost de turisme sostenible, l’aplicació sense problemes,
l’execució, la recaptació i que som davant una primera
convocatòria, i no hauríem de perdre de vista que és una
primera convocatòria, crec que és innegable i el temps jo crec
que ens donarà la raó i la història ens donarà la raó.

Miri Sra. Camargo, dels projectes que s’han seleccionat,
dels 46, 36 fan referència a l’objectiu de protecció, preservació,

modernització i recuperació del medi natural agrari i marí.
D’aquests 33, 15 fan referència al cicle de l’aigua i a les
infraestructures lligades al cicle de l’aigua. Després n’hi ha 7
destinats a recuperació del patrimoni històric, 4 vinculats a
R+D+I i alguns vinculats a l’ocupació i a la formació de les
persones en aquesta comunitat autònoma.

Vostè fa referència a un projecte de 415.000 euros, suposa
un 1% dels 30 milions repartits, si això és la crítica ja em va bé,
i a més, em diu que són de promoció turística. Nosaltres ho
hem cercat, no és de promoció turística, si és el projecte de
415.000 euros, guia didàctica del patrimoni geològic, Sra.
Camargo, fa referència a una guia del patrimoni geològic de les
Illes Balears, és creació de producte turístic lligat a ajudar a
diversificar economia, lligat a ajudar a millorar les temporades
d’hivern, de tardor i de primavera, que sap que és objectiu
d’aquest Govern.

Perquè, Sra. Camargo, no voldrà que no vengui cap turista?
No voldrà que no cerquem un valor afegit al turista que ve? No
voldrà que no tenguem turistes durant temporades que són molt
complicades per a la nostra societat? Perquè el motor econòmic
de les nostres illes és i ha de ser el turisme i hem d’aconseguir
treballs de més qualitat i durant més temps perquè els nostres
treballadors i treballadores tenguin les condicions dignes que
mereixen. Almanco aquest és el pensament del nostre Govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Sí, jo em faig la pregunta també de
vegades, sí estic segura i estic convençuda que ha estat un èxit
social, per què la Federació Hotelera no s’ha queixat més. És
a dir, qualque cosa tal vegada hauríem de replantejar si no els
ha creat un conflicte a la Federació Hotelera.

(Remor de veus)

I després una altra qüestió important, una altra qüestió
important..., això que vostè m’ha explicat és el projec...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci per favor!

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

... això que vostè ha explicat és justament el projecte al qual
em referia, però això es diu desestacionalització, això es diu
dur més turistes, que és exactament el que nosaltres havíem
pensat i havíem dit aquí, en aquesta mateixa cambra, durant
l’aprovació dels pressuposts d’enguany, que no s’havia de fer,
que no s’havia de destinar i molt menys...
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

... i molt menys els diners d’aquest...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Aquest debat és molt intens i molt
llarg i a veure si amb el temps que tenc li puc contestar. No és
més turistes, és repartir millor els turistes, és allargar temporada
turística, Sra. Camargo. I aquest és objectiu del Govern i de
tota la societat, li repetesc, perquè crec que hem de ser clars, i
si volem tenir treballadors amb llocs de treball i amb ocupació
de qualitat, hem de saber de què parlam i com ho volem fer. 

És un projecte que ve de la Conselleria de Medi Ambient,
són unes guies didàctiques de patrimoni geològic. És una
qüestió que vostès fins i tot varen incloure dins la llei amb una
esmena de Podem del tema de la desestacionalització, no és ni
tan sols proposta del Govern de les Illes Balears. Només ve un
projecte de l’ATB que també és de creació de producte turístic
en temporada d’hivern.

Sra. Camargo, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, el seu temps s’ha acabat. 

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

... jo li deman que reflexioni millor aquesta idea.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 1807/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a distribució dels fons
provinents de l’impost sobre estades turístiques a les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Quinzena pregunta, RGE núm. 1807/17, relativa a
distribució dels fons provinents de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears, que formula la diputada Sra.

Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Prohens. 

LA SRA. PROHENS I RIGO.

Gràcies, Sr. Vicepresident primer. Sra. Presidenta del
Govern, les coses que comencen malament acaben malament,
i no em referesc a la crisi sense precedents que han provocat
vostès en aquesta institució. Les presses polítiques per
implantar l’ecotaxa 2.0 han dut a una improvisació que no
contenta ningú, o tal vegada no era improvisació i estava tot
perfectament calculat des del principi. 

Els vàrem dir que no sabien on destinarien els doblers i que
aquest seria el gran debat, els vàrem dir que, com sempre,
aquesta ecotaxa, com l’anterior, serviria per quadrar
pressuposts. 

Vostès ho van fiar tot a la comissió, una comissió amb
aquest consens i amb aquest diàleg que tant caracteritza el seu
govern, però clar, es varen curar en salut, no fos cosa que això
de la participació anàs de veres i se’ls espenyàs l’invent, per
això es van assegurar el control total d’aquesta comissió.

Com valora, Sra. Presidenta, aquest repartiment de fons de
l’impost sobre estades turístiques?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la presidenta del Govern.  

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

Moltes gràcies, Sr. President. No sé si ho puc dir més clar
del que ja ho he dit, és un èxit social sense precedents, Sra.
Prohens. En un any i mig s’ha creat un impost que paguen els
turistes, que no recau sobre l’esquena dels ciutadans, que
serveix per compensar la petjada ecològica d’un turisme que és
molt intensiu, que serveix per ajudar a allargar temporada
turística, que serveix per posar en valor els nostres espais
naturals i el nostre patrimoni, que serveix perquè el benefici del
turisme es reparteixi entre tots els ciutadans i ciutadanes de les
Illes Balears gràcies a inversions estratègiques. 

És un impost autonòmic, Sra. Prohens, és un impost
autonòmic amb una filosofia molt clara, d’arribar al màxim de
ciutadans possibles. I, evidentment, he dit al Sr. Font i repetesc,
hi ha hagut algunes crítiques, intentarem millorar l’aplicació
d’aquest impost.

La pregunta clau, Sra. Prohens, on està el Partit Popular?
Perquè si vostès no haguessin derogat l’antiga ecotaxa hauríem
invertit ja en aquestes illes 1.000 milions d’euros, i de tot el que
parlam...

(Alguns aplaudiments)

... de tots aquests projectes que ara veuen molt beneficiosos que
sufraguem amb aquest impost alguns ja estarien fets. 
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Per tant, ens podria respondre si vostè... vostè què creu, que
l’hem de pujar per poder tenir més doblers per fer front a
aquests projectes que em diu que no hem pogut finançar? Que
l’hem de llevar, perquè vostès hi varen votar en contra?
Continuen mantenint aquest vot en contra d’aquest impost?
Aquesta és la pregunta, Sra. Prohens. Nosaltres creiem
fermament que aquest impost hi ha de ser per quedar-se. 

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Prohens. 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Ja sé que vostè aquest parlament
no el respecta gaire, però les preguntes de moment les faig jo
i les respostes les dóna vostè. 

(Remor de veus)

Sra. Presidenta del Govern, el tema és que si vostè creu que
aquest impost no recau sobre els ciutadans de les Balears no sé
si ja val la pena continuar parlant. Ja són molts els que
s’adonen que sota l’excusa del diàleg i el consens se’n riuen de
tothom. El 85% dels projectes aprovats són del Govern i la
resta dels consells. Sense immutar-se, 150 projectes
d’ajuntaments rebutjats, més de 50 eren per arreglar fuites
d’aigua, una de les seves prioritats. Ni un euro, ni un projecte,
Sra. Armengol, zero.

Deia el portaveu del PSOE la setmana passada que els
ajuntaments s’havien fet massa expectatives. No, si al final serà
culpa dels ajuntaments d’haver-se presentat a aquesta
convocatòria que vostès els havien convocat i haver redactat en
només un mes els projectes que vostès els demanaven. S’han
rigut d’ells i els han fet perdre temps i doblers que no tenien. 

A Eivissa els acusen de trileros, i tenen raó, 3,9 milions
d’euros de l’ecotaxa que ja eren en els seus pressuposts i que
Eivissa ni tan sols ho havia sol·licitat. 

Li digui al vicepresident, per si no s’ha assabentat, que no
és Madrid que nega aquests doblers, és vostè, Sra. Presidenta,
i el seu federalisme interior.

L’any que ve el debat serà el mateix, on aniran aquests
doblers? I nosaltres li proposam, Sra. Presidenta: deixin sense
efecte els acords de la comissió; dissenyin un sistema de
distribució d’ingressos amb més participació dels municipis i,
si mantenen l’acord de la setmana passada, tornin als
ajuntaments els recursos que han utilitzat per a la redacció
d’aquests projectes. Ja que s’han rigut d’ells almanco no els
prenguin els doblers.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens, el seu temps s’ha acabat.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

I vostè dirà el que voldrà, però la CAEB ha...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Presidenta. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Prohens, després del que he vist
aquestes setmanes el que ha quedat clar és que qui no respecta
el Parlament de les Illes Balears són vostès. 

(Remor de veus)

Quant a l’impost de turisme sostenible, Sra. Prohens, és un
impost que nosaltres entenem que és per quedar-se, és la
primera convocatòria, 30 milions d’euros que s’han repartit i hi
havia projectes per valor de gairebé 200 milions d’euros.

Què s’ha triat? El que marca la normativa, aquells que
incideixen en més gent, per tant, en més població; aquells que
van lligats a la preservació del medi ambient; a les
infraestructures hidràuliques i després als altres conceptes de la
pròpia normativa. Això és un impost autonòmic, no és un pla
d’obres i serveis, Sra. Prohens.

I si li preocupen els ajuntaments, ajudi’ns que el Sr.
Montoro llevi la Llei d’estabilitat pressupostària i la regla de
despesa que fa que els ajuntaments no puguin invertir en els
seus municipis. Aquesta és una de les qüestions que hauria
d’explicar el Partit Popular i que hauria de preocupar al Partit
Popular. 

(Alguns aplaudiments)

Quant a la resta, la pregunta és clau, què pensa el Partit
Popular, voldria derogar l’ecotaxa si pogués tornar a governar,
sí o no? En l’impost de turisme sostenible, hi creu o no hi creu?
Nosaltres hi creiem fermament.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, el seu temps s’ha acabat. 

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

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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II. Interpel·lació RGE núm. 15519/16, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació
transversal de la Llei d’igualtat.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 15519/16, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació transversal de
la Llei d’igualtat.

Correspon ara la intervenció del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la Sra. Fernández. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias. En julio del año 2016, del año anterior,
este parlament aprobó la Ley de igualdad de mujeres y hombres
de nuestra comunidad autónoma, y presentamos esa
interpelación para que nos pueda explicar, Sra. Consellera, cuál
va a ser la aplicación y el desarrollo de esta ley, una ley que
evidentemente todos coincidimos que debe ser una ley
transversal, y de hecho en la redacción de la misma así se
constata, y también creemos que ustedes apuestan por la
transversalidad en materia de igualdad, ya que una de sus
primeras decisiones en esta materia fue que la Conselleria de
Presidencia asumiese la competencia en Igualdad para asegurar
esta mayor transversalidad y coordinación entre el Govern. 

En este sentido, nos gustaría que una de les primeras
cuestiones que nos pudiese contestar, ya que la ley afecta a
diferentes ámbitos, tanto pues a servicios sociales, salud,
educación, deporte, cultura, empleo, prácticamente afecta a
todas las consellerias de este govern. Y en la tramitación de los
presupuestos, en las diferentes comparecencias, no nos quedó
muy claro ni tampoco nos quedó claro en su comparecencia qué
presupuesto de cada conselleria se iba a destinar a la aplicación
de la Ley de igualdad. Nos quedó más o menos claro cuál era
el presupuesto del Institut Balear de la Dona y de su conselleria
qué se iba a destinar a la aplicación de esta ley, pero no del
resto de consellerias. Si nos pudiese especificar con qué
presupuesto cuenta cada conselleria para el desarrollo de esta
ley.

Ya entrando directamente en la ley, también nos gustaría
hacerle una serie de preguntas para ver cómo se está
desarrollando la aplicación de una ley que todos pues
consideramos muy importante y que por ello contó con un
amplio consenso de todos los grupos parlamentarios.

Respecto a los informes de impacto de género, es cierto que
el Govern tiene dos años desde la aprobación de la ley para
elaborar las directrices que han de seguir tanto las diferentes
consellerias como las diferentes administraciones públicas para
poder elaborar estos informes de impacto de genero, pero nos
gustaría saber cuál es su previsión para tener estas directrices,
si ya se han empezado a trabajar con ellas.

También nos gustaría saber si los presupuestos para el año
que viene, los presupuestos de 2018, van a ser unos
presupuestos que cuenten con un informe de impacto de
género, ya que muchos de los grupos que dan apoyo al

Gobierno consideraban que esto era primordial, de hecho
algunos ya querían que estos del 2017 los tuviesen, pero si los
del 2018 ya los tendrán.

Una de las cuestiones que estuvimos también debatiendo
mucho en la elaboración de esta ley en la ponencia, era la
importancia de contar con datos reales respecto a la igualdad de
nuestra comunidad autónoma para poder hacer diagnósticos
oficiales, y una de las cuestiones que quedó de manifiesto es
que no tenemos unas estadísticas que tengan unos indicadores
que nos sirvan realmente para tener estos datos. Le
preguntamos si ya se han empezado a elaborar estos nuevos
indicadores para poder contar con estas estadísticas que nos
permitan hacer y les permitan hacer, en este caso, unos
diagnósticos que sean efectivos.

También dentro de un año, desde la aprobación de la ley, es
decir en julio de este año, deberán tener aprobado el Plan
estratégico de igualdad. Nos gustaría saber si ya han
comenzado a elaborarlo, ¿qué previsión tienen para poder
aprobarlo?

También, ¿qué previsión tienen de que esté constituido el
Observatorio de Igualdad? Usted en la comparecencia de
presupuestos sí que dijo que parte del presupuesto del Institut
Balear de la Dona serviría para la constitución de este
observatorio, ¿cuándo estará creado?

También la ley, como novedad, lo que incluía era la
creación o la designación de unidades administrativas de
igualdad en cada conselleria. Queremos saber si ya se han
destinado, ya se han constituido estas unidades administrativas
en cada una de las consellerias. También la ley obliga a los
consells insulares y a los municipios de más de 20.000
habitantes a tener, o unidades administrativas o un responsable
en materia de igualdad en cada área. Nos gustaría saber si
saben si las diferentes administraciones han cumplido con lo
que establece la ley.

La ley también prevé la puesta en marcha de la comisión
por la igualdad de género, en la que participa Govern, consells
insulars, la FELIB y el Ayuntamiento de Palma, nos gustaría
saber si ya se ha reunido esta comisión y si es así, ¿qué
acuerdos han tomado, o qué primeras medidas han tomado? Si
ya ha habido modificaciones en los diferentes pliegos de
cláusulas administrativas para promover la igualdad, como
también establece la ley.

En el ámbito de educación, nos gustaría saber si se han
modificado los currículum para adaptarlos a todo lo que
establece la ley. También se establece que en cada uno de los
consells escolares debe de haber una persona responsable de la
igualdad de género, si nos puede decir si ya se ha nombrado
esta persona en cada uno de los consells escolars de nuestra
comunidad autónoma.

Sabemos que se ha hecho un curso de formación por parte
del IB Dona para el personal docente, creo que en el mes de
septiembre. Y nos gustaría que nos contestase cuál fue la
asistencia a este curso y si estaban representados todos los
centros.
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Respecto a la promoción empresarial, también establece la
Ley de igualdad que se puedan poner en marcha nuevas lineas
de ayuda dirigidas a la mujer, para fomentar el emprendimiento
y el autoempleo, si nos puede contestar si están previstas la
creación de estas nuevas lineas.

También hace especial énfasis la ley en los planes de
igualdad de las empresas. La pasada legislatura se puso en
marcha un servicio de asesoramiento para la elaboración de
planes de igualdad en las empresas privadas, y nos gustaría
saber si han avanzado en esta cuestión, ya que para muchas
empresas el carácter es voluntario, pero creemos que desde la
administración se pueden dar muchos pasos para poder
fomentar que las empresas cuenten con estos planes de
igualdad. Si ya han hecho alguna iniciativa, o si tienen previsto
durante el año 2017 realizar alguna iniciativa en este sentido.

Respecto al ámbito de salud, si se ha hecho alguna
formación específica para el personal sanitario en temas de
igualdad.

Entrando en los apartados de violencia de género. Sabemos
y conocemos porque hemos participado, que han puesto en
marcha el pacto contra la violencia machista. Sí que le
pediríamos que, evidentemente no en esta interpelación, pero
igual que contaron con todos los grupos parlamentarios para la
puesta en marcha, que nos pudiesen informar puntualmente de
cómo se va desarrollando este pacto.

El artículo 67 de la ley establece algo que consideramos
importante y es que es deber del Govern hacer un diagnóstico
para conocer el grado de formación del personal de las
administraciones públicas respecto a la violencia de género.
Nos gustaría que nos pudiese informar si ya se ha hecho este
diagnóstico, o cuándo se tiene previsto hacer este diagnóstico.

Respecto a la necesidad de centros, tanto de atención y
asistencia social, psicológica y jurídica y los centros de
acogida, nos gustaría saber si ya se ha hecho una planificación
para la creación o disposición de infraestructuras, teniendo en
cuenta que la ley establece que debe de haber un centro de
atención y asistencia psicológica social y jurídica por cada
100.000 habitantes. Y una plaza de acogida por cada 3.500
mujeres. Si ya tienen una planificación de creación, o como
digo, disposición de infraestructuras para dar cumplimiento a
la ley.

Si se ha comenzado ya a trabajar en los protocolos que
prevé el artículo 77 de coordinación interinstitucional, que creo
que es uno de los artículos más importantes de esta ley, y así al
menos quedó reflejado en la ponencia. Sabemos que también
tienen dos años para poder establecer estos protocolos, dos
años como máximo para poder establecer estos protocolos,
pero creemos que, y supongo que comparten con nosotros, es
una de las medidas más eficaces, si ya han empezado a trabajar
y qué previsión tienen de poder aprobarlos.

También si nos puede contestar si hay previstas algunas
iniciativas en materia de deporte y de cultura, en el sentido de
potenciar el papel de la mujer en estos ámbitos y también
alguna iniciativa para luchar contra la discriminación de la
mujer, tanto en el ámbito deportivo y cultural. 

Y básicamente si nos puede responder a estas cuestiones.
Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident Segon substitueix el Sr. Vicepresident
primer en funcions de president en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Té la paraula la representant del
Govern, la consellera de Sanitat per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Gràcies, Sra. Fernández per aquesta interpel·lació que crec que
ens permet posar en el debat parlamentari una llei, o més que
una llei, unes polítiques que són de primer ordre, com pugui ser
tot el que afecta la igualtat. Com vostè molt bé ha dit, el passat
mes de juliol vàrem aprovar en aquest Parlament..., vàrem
assolir una fita històrica en l’aprovació de la Llei d’igualtat, a
més amb un ampli consens i crec que això és d’agrair, perquè
suposa recollir també la feina que varen fer tots els grups
parlamentaris participant en el desenvolupament d’aquesta llei. 

En aquest moment la veritat també recordar que el dictamen
i en el Ple, la meva companya la consellera Fina Santiago, va
defensar aquell projecte jo crec que en un gest per recordar que
la seva tramitació va ser fruit d’un procés de molts anys
anteriors de lluita per part de moltes dones i de la tasca que
s’havia fet per part de diferents administracions. I com vostè
molt bé deia, aquest Govern va decidir a partir del gener de
l’any passat, ara fa un any, que les competències en matèria
d’igualtat, precisament per donar-li aquesta transversalitat,
passessin a la Conselleria de Presidència. 

L’aprovació de la llei evidentment va ser la primera passa
fonamental en aquest objectiu, partint de la base que, malgrat
tots els esforços i els avanços que s’han fet en els darrers anys,
només d’una manera transversal des de l’administració es
podran atacar les desigualtats, encara que es mantenen
efectivament, dins la nostra societat. L’objectiu queda reflectit
d’una manera clara a l’article 1 de la mateixa llei, que és
establir tots els mecanismes i dispositius adreçats a promoure
i garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raó
de sexe.

En aquest punt també vull recordar un altre avanç
fonamental per part del Parlament, que va ser l’aprovació el
passat mes de maig de l’any passat, amb un ampli consens
també, de la llei per garantir els drets de lesbianes, gais,
transsexuals, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI
fòbia. 

A partir de l’aprovació d’aquestes lleis, ens vàrem posar a
treballar de forma immediata en el seu desplegament efectiu
des de l’administració, que és el que vostè demanava en les
coses concretes de desenvolupament de la llei i per dotar-los
dels instruments i dels recursos econòmics necessaris per a la
seva aplicació transversal. L’inici del desplegament ara ja és un

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 64 /  1 de febrer de 2017 3677

fet i també l’esforç econòmic, ja que en la pròpia Llei de
pressuposts d’enguany que ja estan en vigor, de l’any 2017,
com explicaré més endavant, encara que vàrem tenir
oportunitat de parlar-ne a la tramitació de la Llei de
pressuposts, ja es recullen en aquestes partides.

Aquests seran..., per cert, feia vostè també menció que en
l’elaboració dels pressuposts del 2017, els que ara estan en
vigor, encara no es va aplicar la Llei d’igualtat en l’elaboració
en perspectiva de gènere, perquè efectivament no va donar
temps donat que la llei es va aprovar el mes de juliol, i aquesta
mesura, que implicarà que les lleis de pressupostos de la
comunitat autònoma, a partir ja de l’any 2018, efectivament ja
s’elaboraran amb aquesta perspectiva de gènere.

Per això s’està ja fent una feina en la formació dels tècnics
i del personal que a més haurà de fer feina precisament en
l’elaboració ja dels pressupostos de l’any que ve, de 2018, amb
aquesta -com dèiem- perspectiva de gènere. I a més d’això
s’establirà una reserva de partides específiques en matèria
d’igualtat entre dones i homes, i auditories de gènere que
s’inclouran a les memòries dels pressupostos, tan en els
diferents departaments del mateix govern com de tot el sector
públic instrumental de l’administració autonòmica. Per això,
per fer-ho amb rigor, s’ha de preparar, i el que tenim previst és
que en l’elaboració del pressupost de l’any que ve, de 2018,
efectivament ja s’apliqui aquesta perspectiva de gènere.

I per a aquest desplegament administratiu d’aquesta llei,
com deia, és imprescindible que facem aquesta formació dels
empleats públics, i els he dir també que des de Funció Pública,
des de la Direcció General de Funció Pública, ja es tenen en
marxa cinc projectes de formació diferents: un que va dirigit a
tots el funcionariat sobre la Llei d’igualtat en el seu conjunt; un
altre per a l’elaboració d’informes d’impacte de gènere, que
vostè també em demanava de forma concreta; un per a la
inclusió de la perspectiva de gènere en l’elaboració dels
pressupostos, com li deia abans; la formació específica per a
policies locals sobre la detecció i la intervenció en violència de
gènere; i un darrer sobre comunicació, publicitat, llenguatge i
imatge amb perspectiva de gènere.

I com deia abans, però, l’inici del desplegament de la Llei
d’igualtat és un fet, i per això ja es reflecteix a la Llei de
pressupostos d’enguany, no només a l’Institut Balear de la
Dona, que és l’organisme competent en matèria de polítiques
d’igualtat, que en aquest any 2017 ja compta amb un 18% més
de pressupost respecte del de l’any passat, de 2016; es tracta
d’un esforç pressupostari que ens permetrà precisament
impulsar aquesta transversalitat i la coordinació de polítiques
d’igualtat entre tot el Govern. En el pressupost de l’IB Dona
per a enguany es contempla la partida de més de 50.000 euros
per a aquesta creació de l’Observatori per a la igualtat, que és
un element indispensable per al desplegament de la llei i per a
l’avaluació del seu compliment, perquè a més serà l’òrgan
encarregat de cercar, analitzar i difondre informació periòdica
i sistemàtica respecte dels indicadors d’igualtat, perquè és cert
que una de les mancances que vostè posava damunt la taula,
efectivament, en aquests moments és tenir indicadors d’igualtat
que s’hagin pogut cuinar des d’aquí. Tenim moltes altres dades
de l’Estat que feim servir, però crec que serà una eina molt
valuosa el tema de l’Observatori per a la igualtat, i que tenguem

els indicadors d’igualtat que puguem elaborar des de la mateixa
comunitat.

El procés per a aprovació del decret, aquest decret que ja
està fet el seu esborrany, que regula el seu funcionament, com
dic, ja s’ha posat en marxa, així com també -vostè em
preguntava sobre la Comissió d’igualtat- tenim ja en exposició
aquest esborrany de decret tant per a la creació de la Comissió
d’igualtat com la de l’Observatori, que precisament establirà un
marc permanent de treball en matèries de polítiques de gènere
entre l’administració autonòmica, les insulars i les locals, com
vostè deia.

També en el pressupost de l’IB Dona d’enguany vull
destacar la partida econòmica destinada a la col·laboració amb
els consells insulars i amb l’Ajuntament de Palma per coordinar
la dinamització municipal del Pacte social contra les violències
masclistes perquè les mesures tenguin un efecte directe sobre
tot el territori i totes les Illes. I ara que esment precisament el
Pacte contra les violències masclistes, perquè paral·lelament al
desplegament de la Llei d’igualtat hem adquirit enguany com
a govern un compromís ineludible per eradicar qualsevol tipus
de violència masclista a la nostra societat, aquest és l’objectiu;
sabem que això és difícil, però tots hi hem de fer feina. Les
violències masclistes evidentment són la manifestació més
dramàtica i més cruenta de la pervivència d’aquesta desigualtat
a la nostra societat, i tenen l’expressió més cruel en l’assassinat
de dones. I davant d’això el Govern va donar una passa més al
implicar tota la societat en l’aprovació d’aquest pacte contra les
violències masclistes.

Vull recordar que només fa un mes i mig, o quasi dos, que
vàrem presentar aquesta campanya Reaccionem per impulsar
aquest pacte social contra les violències masclistes, que a més
vull agrair novament la participació de tots els grups
parlamentaris, i destacar que a dia d’avui ja s’han adherit
gairebé 2.500 persones de forma individual i gairebé 200
entitats diferents. I hem volgut aprofitar a més aquest pacte
social des del Govern per mostrar també un compromís com a
govern amb l’aprovació del Pla de mesures, un pla de mesures
que va aprovar el Consell de Govern, un pla de mesures 2017-
2020, que també ens servirà com a full de ruta per al
desplegament de la Llei d’igualtat. És un pla, per tant, que vol
incidir des de l’administració en tots els àmbits de la societat. 

Em demanava, Sra. Fernández, respecte del pressupost
concret, no tant de l’IB Dona sinó de les diferents conselleries.
Li he de dir que justament en el Pla de mesures que vàrem
aprovar en el Consell de Govern, 2017-2020, a l’annex hi ha...,
li ho puc facilitar, però va ser aprovat per Consell de Govern,
hi ha especificat precisament el pressupost concret, el calendari
d’aquí a l’any 2020, i les conselleries a què afecta. No és que
hi hagi una partida en cada conselleria que digui “Pla... o
desenvolupament de Llei d’igualtat”, sinó que les actuacions o
les mesures que ja es preveuen en aquest pla que vàrem aprovar
en el Consell de Govern es recullin efectivament en els
pressupostos d’enguany, però amb una previsió d’aquí a l’any
2020, amb una previsió, crec recordar, amb un pressupost
d’aquí a l’any 2020 de 13 milions d’euros. Algunes mesures,
també ho vull aclarir, no és que totes siguin noves; evidentment
en salut, en educació, algunes de les mesures ja s’estaven
portant endavant. 
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En definitiva és un pla que vol incidir des de l’administració
en tots els àmbits de la societat. És un pla que de manera
transversal implica totes les conselleries amb sis línies
estratègiques d’actuació, amb 21 objectius i amb 135 mesures...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Costa, vagi acabant.

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

... -vaig acabant-... per aplicar. 

Com deia, el pla suposa 13 milions d’euros, i a més feia
també vostè referència a una de les seves preguntes -com que
tenim un segon torn d’intervenció, perquè ha passat el temps
ràpid, tendrem oportunitat, per si no m’ha donat temps ara de
contestar-li totes les preguntes, Sra. Fernández- que
efectivament totes aquestes polítiques de gènere i d’igualtat en
tots els nous plecs de condicions a què vostè ha fet referència
de les diferents conselleries s’han d’anar aplicant en
compliment de la Llei d’Igualtat. Des de la Conselleria de
Salut, per exemple, també ja s’ha fet formació a personal
sanitari, i el protocol sanitari sobre violència de gènere esperam
que el podrem presentar aviat.

Bé, esperaré a la segona intervenció per acabar de contestar,
que crec que n’han quedat unes quantes sobre la taula, perquè
no em torni a cridar a l’ordre per haver acabat el temps. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la Sra. Fernández per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias. Sra. Consellera, la verdad és que en estos
diez minutos mucho, mucho no me ha contestado, de lo que le
he pedido, pero bueno...

Respecto al presupuesto, que usted comentaba que dentro
del plan se despliega en un anexo, pero realmente no queda
claro qué presupuesto concreto de este año 2017 tiene cada
conselleria para poder destinarlo a políticas de igualdad. Eso es
lo que nos gustaría que usted nos contestase. Igual que usted
nos ha contestado y ya contestó en la comparecencia de
presupuestos concretamente el presupuesto que tiene y a qué va
a destinarlo, nos gustaría saber en el resto de consellerias de
qué presupuesto constan y a qué van a destinarlo.

Hemos hecho un repaso de lo que nosotros considerábamos
que se podría destacar de las diferentes áreas, tanto de..., por
ejemplo de educación, de sanidad, de empleo..., pues nos
gustaría saber si cuentan con partidas para poder desarrollar,

por ejemplo, para poder dar un mayor servicio de
asesoramiento a las empresas para que creen planes de
igualdad, si están previstas nuevas líneas de ayuda a las mujeres
para que puedan emprender o para que puedan conseguir un
autoempleo...

Respecto a salud, también, ya que nos ha dicho que sí que
se ha realizado una formación, también si nos puede contestar
a la misma pregunta que le hemos formulado respecto a la
formación en el ámbito educativo: cuántas personas asistieron
y si estaban representados en este caso tanto de los diferentes
centros de salud como de los diferentes centros educativos, o
al menos cómo se va a articular esta formación para que puedan
llegar realmente a cada uno de los centros.

La verdad es que no sé qué destacarle, porque ahora tendrá
cinco minutos, pero sí que nos gustaría saber la previsión de
creación..., ya nos ha dicho que están en marcha los decretos,
pero si tienen alguna fecha tanto para que esté constituido el
observatorio como la comisión; si dentro de este año aprobarán
el plan estratégico de igualdad... También nos gustaría saber si
se han creado las unidades administrativas dentro de cada una
de las consellerias o si todavía no se han creado; si ya hay
designados los responsables en igualdad de cada uno de los
consells escolares; si se ha hecho este diagnóstico o si ya hay
una fecha para poder hacer el diagnóstico para que podamos
conocer cuál es el grado de formación del personal de las
administraciones públicas en violencia de género, porque
evidentemente si tenemos un diagnóstico de cuál es el grado de
formación del personal de las administraciones públicas
podremos poner en marcha programas de formación que sean
mucho más eficaces y efectivos, y evidentemente ya sabemos
dónde podemos flojear o dónde hay que hacer más incidencia.

Tampoco me ha contestado si ya hay una planificación
respecto a los centros que contempla la ley, si ya han empezado
a trabajar en ello, si hay una planificación; entendemos que
evidentemente este año no podrán estar creados, pero si ya
tienen una planificación de cara a la legislatura. Y
evidentemente también si tienen una previsión de cuándo
puedan estar establecidos ya los protocolos de coordinación
interinstitucional, una herramienta clave.

Y yo lo que le digo es que le cedo mi minuto y 40 segundos,
si es tan amable el presidente, para ver si tiene más tiempo para
contestarme. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Té la paraula la Sra. Costa,
per un temps de cinc minuts. O un poc més...

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Fernández. Intentaré
ser el més concisa possible per anar responent a tots els dubtes,
que evidentment amb pocs minuts es fa difícil en un tema tan
extens. Li torn reiterar que en el pla de mesures que vàrem
aprovar en el Consell de Govern sí està especificat,
efectivament, el pressupost per conselleries, les línies
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estratègiques i les mesures concretes, tant per al pressupost
2017 com fins arribar a l’any 2020.

Dins aquestes línies estratègiques de promoure la igualtat i
prevenir les violències masclistes en infància i joventut, el de
la incorporació de la coeducació en el sistema educatiu a les
Illes Balears, li he de dir que en present curs 2016-2017 s’han
iniciat ja cursos de coeducació per la formació del professorat
per part de la Conselleria d’Educació i que s’està elaborant la
resolució per tal que en el curs 2017-2018 es pugui ja oferir en
el Pla estratègic de formació de la Conselleria d’Educació. Dins
aquesta línia estratègica un altre dels objectius és prevenir la
violència masclista en totes les etapes educatives i sensibilitzar
sobre aquesta. 

Una altra de les línies estratègiques és l’avançar cap a una
cultura més igualitària. Feia vostè menció a tot el que fa
referència al món de l’esport; precisament una de les mesures
que es contemplen, tant a la Conselleria d’Educació i recollida
al Pla de mesures 2017-2020, és el programa Esports amb
valors, que contempla potenciar l’eliminació del masclisme en
l’esport i a més potenciar l’esport femení. Per cert, he oblidat
dir-li abans... em preguntava vostè quantes persones havien
participat en aquests cursos de formació per coeducació; si tenc
bé les dades que m’han passat en aquests moments, perquè no
tenc el nombre exacte de totes les persones que han participat
en tots els cursos que tenim en marxa, però en el tema de
coeducació han participat concretament 90 persones. 

Li deia que en la línia d’avançar cap a una cultura més
igualitària els objectius estan en dotar d’aquestes eines i mitjans
per lluitar contra la violència masclista i la seva eliminació, i
pens que també és important que ressaltem i que no deixem de
banda el diàleg permanent que necessitam també amb els
mitjans de comunicació i amb les empreses publicitàries perquè
tots junts treballem en contra dels estereotips.

Quan em demanava en altres àrees, que, ja li dic, en aquest
pla de mesures -perquè si em pos a llegir les 135 mesures no
podré arribar ni a les 10 primeres amb els minuts que em
queden- li he de dir que n’hi ha que afecten, com he dit abans,
absolutament totes les conselleries, des d’ocupació, serveis
socials, esports i cultura..., absolutament totes, i precisament...,
i a més jo crec que s’ha de posar en valor que aquest pla de
mesures que hem aprovat, a diferència potser d’altres etapes en
què s’aprovaven plans d’igualtat, està quantificat i concretat,
precisament amb pressupost previst no només per a enguany,
2017, que ara ja tenim aquest pressupost en vigor, sinó també
amb pressupost d’aquí a l’any 2020.

Dins aquestes mesures concretes que li deia que afecten
altres conselleries, i pel que fa per exemple en matèria de
treball i ocupació, una de les propostes és la millora de
l’ocupabilitat, intensificació dels itineraris d’inserció
sociolaboral de les dones que pateixen violència de gènere, en
aquest cas a càrrec del SOIB. 

Són, com dic, molt extenses i nombroses totes aquestes
mesures, quantificades, que evidentment està publicat a la
pàgina del Govern i a l’IB Dona, perquè a més és que és un
acord de Consell de Govern.

I per altra banda vostè em demanava que quan crearíem la
Comissió d’igualtat i l’Observatori, o quan es reuniria per
primera vegada. Li he de dir que en aquests moments ja tenim
el projecte de decret en exposició pública, i una volta que acabi
la tramitació administrativa la posarem en marxa de forma
immediata. Sí que crec que demostra aquesta ànsia de
desenvolupament màxim com més aviat millor de la Llei
d’igualtat, efectivament, de la necessitat imperiosa que teníem
a les nostres illes i en aquesta comunitat de tenir una llei
d’igualtat aprovada. Per tant s’ha de posar en valor aquesta llei,
els mecanismes que contempla la llei per al seu
desenvolupament, i s’ha de posar en valor també la participació
i l’alt grau de consens que ha existit entre tots els grups polítics,
que he agraït abans i ho reiter, sobretot per la bona
predisposició que tots els grups; vostè, Sra. Fernández, que va
participar en nom del Grup Popular, en aquest cas en el pacte
contra les violències masclistes, però vull convidar-la també, i
ho farem amb les convocatòries formals que facin falta, a
participar en tots aquests àmbits que afortunadament tornam a
reactivar després que durant molts d’anys s’hagués, diguem,
aturat la participació dels col·lectius de dones, que tants d’anys
han fet feina per la igualtat en aquestes illes.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

III. Moció RGE núm. 17244/16, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb el model d’IB3, derivada del debat
de la Interpel·lació RGE núm. 15107/16.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 17244/16, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb el model d’IB3, derivada del debat de
la Interpel·lació RGE núm. 15107/16.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la
Sra. Perelló.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Bé, la fonamentació de la moció
que duim avui en aquest plenari deriva, com saben, de la
interpel·lació que va veure en el plenari de dia 7 de desembre,
on plantejàvem a la Sra. Consellera quins eren els eixos
centrals o bàsics del model que vostès propugnen per a la
radiotelevisió autonòmica. El resultat de la interpel·lació no va
ser massa aclaridor, però ens sembla prou evident que aquest
nou model de radiotelevisió pública sense cap dubte hauria de
ser objectiu, independent, de qualitat i que serveixi als fins que
justifiquen la seva mateixa existència; és a dir, s’hauria de
concretar en aquells fins que la pròpia llei de creació de l’ens
perfila i en aquesta funció de servei públic que té encomanada.

A més a més, vostès fan bandera constantment de la
transparència i la promoció de la producció cultural i el foment
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del sector audiovisual propi. El problema és que moltes
vegades les paraules es queden bàsicament en això, en paraules,
i els fets ens duen cap una altra banda. I no em vull repetir en
el que ja va ser objecte d’aquella interpel·lació i en la meva
intervenció, però sí que he de reiterar que pareix evident que a
dia d’avui aquest model que vostès propugnen, no acaba de
funcionar, que la radiotelevisió d’aquestes illes no és la
primera, ni la principal opció per als ciutadans. I que la seva
gestió tampoc acaba de convèncer massa aquest sector
audiovisual illenc que diuen volen promocionar.

Arran d’aquest plantejament duem la moció d’avui, amb
aquests quatre punts: en primer lloc, el tema de les audiències.
No tornaré incidir en un tema que ja comença a ser recurrent,
em remet a les dades que són per si prou aclaridores, el mes de
desembre ens hem situat en un 2,8%, el mes de gener
efectivament ha millorat una mica més, però estam molt lluny
d’aconseguir els índexs d’audiència que aquesta mateixa
radiotelevisió tenia fa un parell d’anys. Hem de fer notar que
els programes que se’n duen la major audiència són els
informatius, el temps, els esports, però, en canvi, aquells
programes pels quals vostès aposten, no estan calant dins
aquesta audiència. 

I per això ens sembla prou adient que es faci aquesta
auditoria que es propugna a la moció, com a segon punt
d’aquesta, perquè s’avaluïn les raons d’aquesta pèrdua
d’audiència i es pugui fer una proposta acurada per millorar, bé
sigui la programació, bé sigui la graella, per mirar de recuperar
i evidentment millorar, si és possible, aquestes audiències, per
tornar als índex que ja tenia, o fins i tot si pot ser superar-los.

A aquest punt, els grups que donen suport al Govern, han
presentat una proposta d’esmena, que per la meva banda no hi
hauria cap inconvenient en poder-la acceptar, sempre i quan es
matisés una mica. Em sembla bé que aquesta proposta o aquest
estudi es dugui a terme de la mà del consell assessor, de
continguts i de programació, perquè al cap i a la fi entra dins
les funcions que legalment té atribuït aquest òrgan, de la mà
també del consell de direcció i de la direcció general, que es
presenti aquesta proposta. Però sí que els proposaria matisar
l’esmena que vostès han presentat, en el sentit que aquest estudi
o aquesta proposta no només tengui en compte ampliar la
possible audiència, sinó que també faci esment a la recuperació
d’aquesta audiència la qual, evidentment, a dia d’avui s’ha
perdut. I que també es digui..., diguéssim, a la proposta, que
l’objectiu sigui augmentar progressivament l’audiència i la
complicitat, no només dels nous consumidors digitals, aquests
que vostès diuen avesats als mòbils, PC, tauletes i distants de
la pantalla, sinó també recuperar els espectadors diguéssim més
convencionals, és a dir, aquells espectadors que recorren als
mitjans més tradicionals, aquells espectadors que no són 2.0,
que són els que sembla que a vostès únicament els interessen.

Respecte del tema de la qualitat d’emissió, he de dir que és
un tema que ens ve preocupant des de fa molt de temps, és un
tema que venim demanant pels motius de l’emissió en baixa
qualitat d’IB3 i que per a nosaltres és un tema que incideix
inevitablement també en el tema de les audiències. Proposàvem
per això que es desenvolupi, es presenti una proposta
tecnològicament viable, que garanteixi l’emissió en alta
definició d’IB3 a tot el territori balear, atès que aquests

problemes, encara que la Sra. Consellera en el plenari del mes
de desembre insistís que era un problema pràcticament residual
i puntual, nosaltres discrepam, és un tema que cada vegada és
més present i no només ja a zones remotes, on la captació de
senyal és més difícil, sinó fins i tot a zones de Palma.

I per tant, ens congratula l’esmena que vostès han presentat,
en el sentit que, efectivament, reconeixen que aquests
problemes existeixen i plantegen que enlloc de presentar
aquesta proposta en un termini de tres mesos, es presenti el més
aviat possible. No tendríem inconvenient en acceptar aquesta
esmena, sempre i quan l’acotin temporalment, si no els va bé
tres mesos, em sembla bé ampliar el termini un poquet més,
però no deixar-lo tan obert en aquest “el més aviat possible”,
perquè nosaltres ja fa molt més d’un any que estam demanant
respostes i propostes a aquest problema.

En matèria de transparència ens preocupa un tema que
també hem vengut plantejant en reiterades ocasions, no només
en aquest plenari sinó també en la comissió de control, i és el
que deriva de l’important volum de contractació directa que té
l’ens i, en particular, tot el que fa referència a la contractació
dels encàrrecs de producció i de coproducció, que, al final, són
contractacions directes. No reiteraré el que ja es va dir en el
plenari del mes de desembre, no reiteraré el tema que crida
molt l’atenció, que sempre són les mateixes empreses les que
resulten elegides, i sí que em referiré al dèficit d’informació
que sobre aquest tipus de contractacions se’n desprèn del portal
de transparència de l’ens. 

En el perfil del contractant no surt absolutament res, només
hi ha la informació que es proporciona a través del portal de
transparència i únicament coneixem la relació de contractes que
s’adjudiquen cada trimestre, que, curiosament les que
corresponen al quart trimestre del 2016 encara a dia d’avui no
s’han publicat, però desconeixem, la ciutadania, en general,
desconeix quins són els criteris que s’empren per part de l’ens
per triar un determinat producte i rebutjar-ne uns altres. I
creiem que aquest tema és especialment important,
especialment sensible, perquè hi ha queixes per part d’aquest
sector audiovisual illenc, aquest que com dic, vostès diuen que
volen potenciar i protegir, que denuncien un cert sectarisme,
denuncien vets, en fi, denuncien exclusions que ens agradaria
no hi hagués cap tipus d’ombra de dubte. I per tant, consideram
que en el portal s’hauria de publicar alguna cosa més que la
mera relació de contractes que s’adjudiquen i sí que hauríem de
saber quins són els criteris que s’empren des de l’ens, per tal de
decidir la seva adjudicació.

I finalment, una proposta el darrer punt de la moció, que va
en la línia del que ja ha defensat aquest grup en el debat de
pressuposts i és que la es dimensioni pressupostàriament l’ens
en el cas que aquests objectius no s’aconsegueixin. Consideram
que destinar 30 milions d’euros, que al final són doblers
públics, a una televisió que si no hi posam remei, cada vegada
serà més minoritària i menys participativa, obligaria per una
qüestió d’eficiència i també de responsabilitat en el seu
dimensionament pressupostari, destinar-li evidentment menys
doblers.

Acabaré fent referència a la darrera esmena que vostès han
presentat, la inclusió a la moció d’un punt quart bis, la
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realització d’un estudi objectiu, documentat sobre
l’organització de l’ens i sobretot pel que fa a l’externalització
i a la internalització de serveis informatius, que no tendríem
inconvenient en incorporar, entre altres coses perquè és un
tema que ja li hem sol·licitat en alguna ocasió al director
general, en el marc de la comissió de control, saber si existia
algun tipus d’estudi precisament que servís per valorar si era
convenient o no, dur endavant l’opció d’internalització dels
serveis informatius.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Perelló. Intervencions dels grups
parlamentaris que han presentat les esmenes RGE núm.
1926/17, 1927/17 i 1928/17. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que des del Grup
Socialista no acabam de compartir el plantejament de
dramatisme del Partit Popular. Dramàtica era la situació de
tenir una radiotelevisió al servei dels interessos del Partit
Popular i uns directors generals que funcionaven com a corretja
de transmissió i tenien una clara vinculació personal,
professional i política amb el Partit Popular. Afortunadament
aquestes pràctiques ja s’han desterrat i els ciutadans i les
ciutadanes d’aquestes illes tenen una radiotelevisió pública
plural, imparcial, i que compleix allò pel que va néixer, que és
donar compliment al servei públic.

Jo crec que s’ha de posar en valor que és un fet que per
primera vegada en la història de la Radiotelevisió de les Illes
Balears s’hagi presentat i aprovat per una àmplia majoria un
document de directrius estratègiques per als propers anys, per
al període 2016-2020, el que significa donar compliment al que
preveu l’article 19 de la Llei 15/2010, on es descriuen les
competències del consell de direcció d’IB3, entre las quals fa
menció expressa d’establir aquestes directrius necessàries. Això
ho dic perquè l’altre dia a la interpel·lació vostè va ser molt
crítica quant a la indefinició del model d’IB3, i crec que
després de quatre anys de corrons, de fer cas omís a la màxima
autoritat científica en matèria de llengua catalana com és la
Universitat, d’ingerències i manipulacions, a la fi s’ha retornat
l’ens a la legalitat i tenim un document que mira cap al futur. 

Fetes aquestes consideracions prèvies entraré al fons de la
moció i defensaré les esmenes que hem pactat els diferents
grups. Respecte de la primera, tot i compartir la proposta,
pensam que concretar a tres mesos limita massa; des del
Govern ens consta que s’està fent feina, que està bastant
avançada, però no es pot limita a tres mesos perquè igual és
menys o igual és una miqueta més. En qualsevol cas donarem
dues voltes a la seva proposta per si es pot cercar una altra
fórmula. Aquest govern ja ha recuperat part de la qualitat de
difusió perduda pel canal IB3 HD, deixant l’ampla de banda
assignat a aquest canal 19 amb 6 megabytes per segon. 

Respecte de la segona proposta que vostès fan jo puc
entendre que intentin, com a estratègia política, minimitzar les

fites d’aquest govern, però allò que és inqüestionable és que
per primera vegada s’estan publicant al Portal de transparència
els contractes d’encàrrecs de producció, coproduccions i
cessions de drets signats per l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears; amb informació publicada es dóna
compliment a l’establert a la Llei de transparència, accés a la
informació pública i bon govern. Això per una banda.

Després, i això em sorprèn perquè vostè com a tècnica ho
coneix perfectament i per tant és una mica kafkià que ho
plantegin, diuen que s’han de penjar els informes favorables als
contractes. És que si no fossin favorables directament aquests
contractes no es podrien donar i no serien ni molt manco
penjats a la pàgina web. M’ho han explicat els meus companys
que varen ser diputats la passada legislatura a l’oposició, com
era de complicat poder accedir a tota aquesta informació dels
contractes perquè es demorava molt la resposta; ara, a cop de
clic, qualsevol ciutadà, qualsevol grup polític -la qual cosa
millora molt la qualitat democràtica i facilita la tasca
d’oposició- pot accedir-hi. Per tant rebutjam aquest punt perquè
pensam que només cerca crear confusió, induir a una confusió
respecte d’un procediment que és clar i transparent.

Respecte de la tercera hem presentat una esmena de
substitució: de la mà del consell assessor, del consell de
direcció i la mateixa direcció general, presentin a aquesta
cambra perquè puguem valorar i discutir una proposta per
millorar el perfil de programació, per ampliar el màxim
possible l’audiència i també per donar un nou caire a la nostra
radiotelevisió pública, perquè és un fet que és una
radiotelevisió on el perfil de població, sense desmerèixer, ni
molt manco, però és objectiu, és una població bastant envellida
i de municipis menors de 10.000 habitants. Per tant jo crec que
també s’ha de fer una aposta per intentar augmentar els
segments des del punt de vista que sigui una població també
més jove i més urbana, maldament també tenguin altres vies o
plataformes per poder accedir a tots els continguts i la
programació. Aquesta esmena recull una de les línies
estratègiques que ja es va aprovar al consell de direcció, i
proposam incorporar també el consell assessor, que a la fi ja
està operatiu, i la direcció de l’ens per tal que confeccionin
aquesta proposta.

Que cal afinar els sistemes d’audiometria perquè es mesuri
molt millor l’impacte real d’IB3? Evidentment. Ara bé, el que
vostès també obvien d’una manera intencionada és que els
informatius, que són el bessó del servei públic de la
radiotelevisió pública, assoleixen dades els migdies d’un 15%
d’audiència, amb prop de 50.000 persones pendents d’un
informatiu. Durant una setmana més de 286.000 persones
s’informen o veuen un programa a IB3, i a això hem d’afegir
totes les descàrregues a les xarxes socials. No podem oblidar,
Sra. Perelló, que l’auditoria dels continguts es fa cada dia a una
ràdio i a una televisió, perquè funcionen sota el criteri d’assaig-
error i es fa sempre una valoració qualitativa permanent.

Respecte del punt 4, aquesta proposta darrera per a
nosaltres és fantàstica si el que volen és carregar-se directament
la radiotelevisió pública. És com si a un ferrer, que li costa fer
una ferradura, se li lleva el martell. El que volen és llevar
l’instrument per intentar aconseguir que la radiotelevisió tengui
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més audiència i fan aquesta proposta, que és una autèntica
barbaritat, de vincular audiència a share. 

(...) l’eufemisme vostès parlen de dimensionar, diuen
dimensionar quan el que volen dir realment és retallar. Una
radiotelevisió pública no s’ha de moure per criteris
d’audiències; és vera que són importants i s’han de tenir
presents i no es poden menysprear, però s’han de tenir altres
criteris en ment. IB3 ha passat d’un pressupost inicial de 120
milions d’euros a un pressupost de 30; és més, cal recordar que
abans es finançava amb deute, i que va ser la legislatura del Sr.
Francesc Antich que es va passar de deute a una empresa
pública a pressupost. S’ha reduït una quarta part el pressupost
d’IB3, però al PP ara -la passada legislatura no deia el mateix-
ara li sembla massa. Retallar pressupost pot posar en perill la
programació i també l’estabilitat sociolaboral dels treballadors
i les treballadores i de les empreses audiovisuals que vostès
mateixos diuen que defensen.

Per acabar proposam un nou punt a la seva moció, una
esmena d’addició, que es tracta que sense pressa, ara que s’han
prorrogat durant dos anys els serveis informatius, es pugui fer
un informe que sigui el màxim d’objectiu possible, que pugui
analitzar els pros i els contres d’una suposada internalització o
externalització del servei, fer-ho ara de manera que puguem
anar planejant el futur més immediat del que ha de ser l’ens.

Hem fet les esmenes en un sentit constructiu; ara bé, com he
comentat al començament de la meva intervenció, no
compartim els plantejaments catastrofistes que fa. A més em
crida l’atenció que no valorin una cosa com a positiva, ja que
a vostès, que són els defensors de la lliure elecció de llengua,
el fet que les principals pel·lícules ara es puguin triar en
castellà, català o versió original els hagi passat del tot
inadvertit. És irònic que precisament els que es proclamen com
a defensors de la llibertat individual fessin passar per
l’adreçador tothom amb pel·lícules en castellà. Ara la gent pot
triar, ja que el 80% dels televisors tenen aquesta opció. 

Estam en un moment d’inflexió, i l’aprovació de les
directrius estratègiques marca sense cap dubte un (...) per
afrontar els principals reptes que té la radiotelevisió pública.
Ara ja s’ha de sumar el consell assessor, i sobre la proposta que
es faci en aquesta cambra haurem de debatre. Esperem que el
que surti d’això sigui prou sòlid perquè perduri en el temps.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara al Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té
la paraula el Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, Sr. President. Diputats i diputades, bé, encara em
sorprèn que el Partit Popular presenti iniciatives sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears sabent el que varen fer la
darrera legislatura amb aquest ens. Per a nosaltres els mitjans
de comunicació sí que són una eina fonamental a les societats

democràtiques per tal de disposar d’informació crítica i que ens
doni una visió diferent de la realitat per tal de generar
precisament aquesta visió de la realitat plural, crítica i veraç.
Això no són paraules buides, que sembla que sí ho són per al
Partit Popular perquè varen fer tot el contrari la darrera
legislatura.

Malgrat això, malgrat que el Partit Popular hagi utilitzat la
radiotelevisió pública per donar una visió partidista i
interessada de la realitat, pens que s’ha fet molt de treball en el
que duem de legislatura per canviar aquesta dinàmica.
Nosaltres pensam que la pluralitat que hi ha ara no hi era abans;
que la independència periodística és una qüestió evident i que
ha de seguir sent un fet elemental a l’hora de mostrar fets i
informacions que es tradueixen precisament en aquesta vocació
de servei públic.

No haurien de servir per implantar models lingüístics
anticientífics ni per dir com s’ha de pronunciar el llinatge del
president del Govern. Nosaltres pensam que aquest ens ha
d’estar al servei de la gent i no als interessos... no al servei dels
interessos del partit de torn. Jo sé que al Partit Popular això li
costa molt d’entendre, però està clar que són el rei Mides de la
comunicació, qualsevol mitjà de comunicació que toquen el
converteixen en sinònim de manipulació i enfonsa la seva
imatge i audiència. Telemadrid no pot ser més partidista, és
conegut el cas del Canal 9, amb l’accident del metro de
València, i aquí, IB3, està clar al servei de qui estava, un ens
públic IB3 que va començar amb més de 100 milions de
pressupost i que va suposar una corruptel·la més del Partit
Popular en aquesta comunitat autònoma.

El problema és que el desgavell que vostès deixen no és tan
fàcil de corregir. És veritat que no hi ha un model explicitat,
però sí que es fan les passes per revertir una situació molt
complicada. Un símptoma d’aquesta situació complicada era
que la legislatura passada hi havia vetos, vostè ha parlat de
vetos aquí, Sra. Perelló, i abans de les eleccions a IB3 no hi
podien anar determinades formacions polítiques, ho ha dit el Sr.
Jaume Font reiteradament, nosaltres no hi érem presents a IB3,
altres cadenes de televisió, altres plataformes sí que ens
convidaven. Això pensam que era una autèntica vergonya, ara
tenim programes com Dues Voltes on totes les forces polítiques
hi són representades i poden dir la seva. 

Per això, creiem que es fan les passes adequades per acabar
amb IB3 com a un model de xarxa clientelar, corrupteles i altre
males praxis que va iniciar Jaume Matas amb la seva
inauguració. Fa molt poc podíem llegir encara les plaques
commemoratives de Matas a la seu de la ràdio i ara la placa
commemorativa de la televisió es troba ben tapadeta. Fent
honor que va ser una etapa vertaderament vergonyosa de la
televisió.

Per una altra banda, em sorprèn que es parli de la
internalització de serveis si precisament quan governen vostès
totes les empreses públiques o s’intenten privatitzar o s’intenten
externalitzar serveis. Nosaltres pensam que aquesta
externalització dels informatius, per exemple, sí que han
repercutit en les condicions laborals dels treballadors i
treballadores. Per això, pensam que s’ha de fer un estudi per tal
d’intentar internalitzar els serveis informatius, perquè no siguin
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empreses subcontractades les que produeixin els programes,
se’n duguin els beneficis i les condicions laborals no es
respectin. Però crec que s’ha fet un esforç en aquest sentit
també aprovant les clàusules socials d’aquest govern. 

Quant a les audiències, nosaltres pensam que un servei
públic sí ha de tenir audiència, però com deia la portaveu Sílvia
Cano, no és el més important. És això que pensam que els
criteris quantitatius no poden servir tot el temps de guia de les
polítiques d’un govern perquè per aquesta raó podríem fer
telebasura i ja està. L’altre dia l’entrevista d’Isabel Pantoja va
tenir una audiència magnífica, és el model que volem tenir
nosaltres? Nosaltres no, nosaltres volem pujar el nivell de la
televisió i de la ràdio de les nostres illes i volem que la gent
pugi en aquest nivell i que pugui consumir un altre tipus de
radiotelevisió pública. 

És en aquest sentit que s’impulsen nous programes també
per captar audiència jove, és el cas de Mai neva a Ciutat, que
crec que és una magnífica aposta amb un guionista com Joan
Yago que guanya premis allà on va. Crec que aquest és un nou
model de televisió per a IB3, no és el model pel qual ha apostat
el Partit Popular durant molt de temps i entenc aquesta
inquietud.

Em preocupa un poc que es vulgui donar la imatge que IB3
no funciona i que al final el Partit Popular acabi donant suport
a la seva desaparició, perquè va fer menció a la seva
interpel·lació que es podria qüestionar fins i tot l’existència
d’IB3, per la baixada d’audiències, quan les audiències són
impossibles de calcular de forma fidedigna ara mateix. Els
audímetres estan controlats bàsicament per les grans empreses
que, evidentment, afavoriran els seus interessos. Un 50% dels
audímetres estan col·locats en llars de castellanoparlants, per
tant, normalment no veuran IB3. Després, una nova onada de
consum digital provoca que sigui molt difícil fer una
audiència... o sigui, tenir dades concretes i clares de quina és
l’audiència real d’IB3 Televisió i de la ràdio. Jo mateix
consumeix cada dia IB3, però amb el meu ordinador, no amb
una televisió ni amb una ràdio.

I, per cert, crec que les dades, per exemple, de la ràdio són
molt bones, tenen 40.000 oients diaris i han superat ja Onda
Cero i altres ràdios de caràcter estatal. 

En tot cas, sí que m’agradaria dir que, en aquest sentit, les
audiències semblen com les infraestructures que han assolat
aquesta terra, com més grosses millor, malgrat facin malbé el
medi ambient i el territori. Les audiències són un poc el mateix,
com més grosses millors, malgrat facin malbé la intel·ligència,
la decència i l’ètica. 

En tot cas, per acabar ja, voldria comentar les nostres
esmenes. Pensam que si volen donar suport a la nostra esmena
anirem en una bona línia per tal que es presenti una proposta
viable tecnològicament per garantir l’emissió en HD d’IB3.

I en el cas del punt 3, de l’esmena de substitució, clar que
podem parlar de recuperació d’oients, però crec que hem de
parlar sobretot de criteris de qualitat. Si podem arribar per fer
una transacció crec que seria l’ideal, perquè no només volem

recuperar la gent que ja hi era sinó arribar a tota la gent que
falta perquè pugui gaudir de la nostra radiotelevisió pública.

I quant a l’esmena d’addició al punt 5, crec que s’ha de
realitzar un estudi objectiu i documentat sobre l’organització
per tal de veure si seria viable la internalització dels
informatius, que encara això no ho sabem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Abril. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a tothom, independentment de la cadira que ocupin.
Vull recordar d’on ve aquesta moció, del debat d’interpel·lació
sobre el model d’IB3 que va fer el Partit Popular i la Sra.
Perelló, s’ha dit abans, ja fa un parell de mesos, desembre de
l’any passat, va dir, diguem a mode de comentari de text, quatre
coses: primer, va qüestionar el model, va dir que avui en dia no
hi havia model, jo crec, a més, que el model no hauria de ser
cosa de polítics o almanco no només de polítics. Està clar que
abans sí que teníem molt clar el model i jo sempre he posat de
referència allò que deia el director de Telemadrid, allò de “nos
ha quedado muy bien ideológicamente”.

Segona qüestió, aquest Govern ha heretat una televisió,
bona, súper bona, parèntesi, rialles, i amb molta audiència, un
altre parèntesi, moltes rialles, i ara, els que hi ha no ho saben
fer.

Tercera cosa que va dir, va pegar, perquè sinó no seria el
Partit Popular que hem viscut en els darrers anys, contra els
canals catalans, com si fossin els culpables de tot. Ja sé que
aquesta qüestió els fa al·lèrgia.

I quarta cosa, va insinuar que hi havia “pufos” en la
contractació de programes. 

Això se suposa que és el seu diagnòstic, un diagnòstic, al
nostre parer, amb voluntat intoxicadora, i jo els entenc, perquè
ara ja no tenen IB3 per intoxicar.

I aquí introdueix una primera reflexió. Pensi que vostè, Sra.
Perelló, pot intoxicar, però així i tot sortirà a IB3, fins i tot les
sessions de control s’emeten per IB3 i fora del control també
s’emet per IB3, via Canal Parlament, encara que sigui només
per internet. Ho ha dit abans també el meu company el Sr.
Saura, no hi ha vetos dins la programació, ni hi ha polítics, ni
hi ha periodistes, cosa que sí existia fins no fa molt. I almanco
així reconegui que qualque cosa, qualque cosa es deu haver
avançat.

Se suposa que ara amb la moció que debatem avui, s’hauria
d’haver transformat aquest diagnòstic en propostes. Vegem si
s’aguanten aquestes propostes.
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Primera qüestió, que en tres mesos hi ha d’haver una
proposta viable que garanteixi l’emissió en HD a tot el territori.
Jo li dic que primer aquest punt, jo supòs que deu ser la
pantalla per allò d’acusar de tots els mals els canals catalans. Ja
varen utilitzar aquest tema en el seu moment, quan es varen
carregar l’emissió de TV3 a les Illes Balears, dient que era un
problema tècnic. Jo vull recordar que és cert que per ocupar
aquests canals catalans es va utilitzar una petita franja de l’HD,
es va baixar de 8 megas a 6 megas, però 6 megas és l’estàndard
amb el qual emetent la major part dels canals públics i privats
d’arreu de l’Estat. 

Per tant, no serveix d’excusa per qüestionar que aquests
canals, que també són canals públics, d’un altre territori, allà on
compartim justament, tenim una llengua i part de la cultura
compartida, es puguin seguir veient. Tot i que és una situació
temporal i així ho han reconegut tant els responsables d’IB3
com els responsables del Govern i bé saben vostès també que
s’està treballant per fins i tot millorar en aquesta qüestió, fins
i tot plantejant-se la possibilitat de l’emissió via satèl·lit. Però
la preocupació de l’actual Govern no és que el que té una
televisió de 200 polsades, resulta que no vegi els megapixels de
l’emissió en la qualitat òptima. La preocupació del Govern
actual, que això sí que és competència de Multimedia, no tant
dels responsables d’IB3, és que IB3 que fins ara encara hi havia
llocs allà on no es veia i encara hi ha qualque lloc on no es veu,
s’hi vegi, que allà on hi ha una tele, es pugui veure IB3, perquè
això no passava i per exemple ara acaba d’arribar aquesta
emissió a llocs com a la Cala de Sant Vicenç, o a una part del
Port de Sóller, allà on no s’havia pogut veure fins ara, després
de tants d’anys d’emissió d’IB3. Aquesta sí que és una
preocupació prioritària.

Segona qüestió, o segon punt, és aquest que els he dit abans
que té una clara vocació intoxicadora, perquè sap vostè i crec
que també se li ha dit aquí, quantes vegades vàrem la passada
legislatura els membres de la comissió de Control, fer
preguntes i "sodos" demanant factures i contractes d’IB3 i totes
les vegades que se’ns va dir que no, que se’ns va negar
sistemàticament aquesta informació? Fins i tot vulnerant jo crec
que el dret dels propis diputats i diputades. Si no és per
intoxicar, per què ho proposen? Perquè, no ha vist que en el
portal de transparència de l’Ens Públic de Radiotelevisió
Pública de les Illes Balears es poden consultar els contractes de
continguts audiovisuals, tant de 2015 com de 2016, que ara
s’actualitzen també trimestralment i que qualsevol persona que
vulgui pot accedir a les principals dades de tots els contractes
d’encàrrecs de producció, coproduccions i cessions de drets
signats per IB3, donant compliment, per cert, a la seva Llei de
transparència de 2013, que vostès incomplien sistemàticament.

Tercera qüestió, l’auditoria de continguts per avaluar la
pèrdua d’audiència que vostè bé sap que li hem esmenat.
Primer, parteix de supòsits, d’un supòsit que jo crec que és fals,
en tot cas qüestionable, segons la darrera dada la del mes de
gener, IB3 és la sisena cadena en audiència a les nostres illes.
I l’autonomia que se suposa que més puja. N’hi ha prou? No.
Són dades objectives? No, ni crec que les dades d’audiència
que hi havia fins ara tampoc fossin ni objectives ni reals. Crec
que no forma part de la nostra preocupació estratègica, perquè
no compartim que la finalitat prioritària d’un canal públic de
radiotelevisió sigui aconseguir audiències, ha de ser una

preocupació, però no pot ser ni molt manco la preocupació
principal.

Perquè, malauradament, introdueix una altra reflexió, allò
que interessa al públic no és el mateix que l’interès públic,
perquè si això fos així el que hauríem de posar per IB3 és
Sálvame i coses d’aquestes, o Hombres, mujeres y viceversa,
aquest programa nefast que hauria d’estar prohibit, que donen
a un canal estatal. Si jugam a les audiències, jugam a això. Ha
de jugar un canal públic a això? Jo crec que aniria en contra
fins i tot del que pensam la majoria de gent que hi ha aquí,
independentment de la seva ideologia, i fins i tot del que diu la
mateixa llei d’IB3. Per això els informatius tenen un 15%
d’audiència, que ningú no negarà que és un mal resultat.

En aquest sentit, nosaltres també trobam que una part del
que d’alguna manera es planteja amb aquest punt, no és tant
una qüestió de decisió política i quasi diria que ni de gestió dels
actuals gestors, sinó que forma part d’aquest nou model, en què
supòs que El Pi insistirà després en la seva intervenció, que
segurament ja hauríem d’haver fermat, que no depèn només de
nosaltres, que depèn d’aquest consell assessor, que fins fa
quatre dies no vàrem elegir el seu darrer membre, i amb això jo
crec que tots hem de reconèixer que hi ha un retard, i que
aquest consell assessor, d’acord amb el consell director, d’aquí
un temps, a mi m’agradaria que fos abans de l’estiu, ens
presentassin ja una proposta damunt la taula perquè poguéssim
debatre tots els grups polítics sobre aquest model que pens que
hauria de ser de consens, com també s’aproven aquesta
legislatura moltes lleis de consens, que crec que hauríem de
traspassar fins i tot els canvis polítics entre legislatura. 

I així i tot s’està millorant en audiències i en programació
i no entraré en les dades. Però pens sincerament que això s’està
fent, primer perquè es respecta i no s’imposa als professionals
la feina que han de fer. Segon, perquè els continguts comencen
a tractar qüestions de realitat i programes que tenen a veure, per
exemple amb la pobresa, amb la gent que no té sostre, o amb la
corrupció, que són coses reals a la nostra comunitat, tenen
índex d’audiència prou importants, perquè al final són les coses
reals les que coses que interessen a la gent i les coses que
donen sentit al caràcter de servei públic que ha de tenir la
nostra radiotelevisió. I perquè també a la part de xarxes socials
i de nous formats que estava abandonada, s’hi està fent feina.
I 120.000 usuaris reals, únics de la web d’IB3, són molt més
fiables que qualsevol audímetre que hi hagi repartit pel món.

I finalment el quart punt, un quart punt que proposa allò de
lligar audiències a pressuposts, si tens més audiència te don
més pressupost, si en tens manco te’n llev. Jo aquí és quan trob
que traspuen quina és la seva concepció ideològica, que no la
puc compartir perquè si l’apliquéssim, el que podríem és
començar per tancar escoles, hospitals, perquè clar no són
rendibles, per tant, els reduïm el pressupost i els tancam. Tal
vegada ho pensaria si ho apliquéssim per tot, per exemple a
aquest hemicicle, els diputats i les diputades que fan més feina
que cobrin més i els que en fan manco, o els que no en fan ni
brot, que no cobrin, o que cobrin molt poc. Hi estaria d’acord
si ho apliquéssim per tot? Però com que es veu que no estan
d’acord.
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Ara fora bromes, tothom té clar que dels 100 i busques de
milions d’euros d’IB3 de l’època del Sr. Matas, quan es
passejava amb maletins, fins als 30 d’ara, hi ha hagut una
reducció i la darrera reducció ha estat en aquesta legislatura,
que 30 milions d’euros vol dir 30 euros per habitant i això un
pot pensar que és molt i un pot pensar que és poc per persona
i any, per mantenir la radiotelevisió pública. Si és un servei
públic que tots estam d’acord que ha de funcionar, jo crec que
d’entrada és un pressupost suficient per començar a rodar, però
que sobretot el que hem de fer és tenir cura d’IB3, respectar-la
i no manejar-la com una eina de lluita política o d’intoxicació,
com es va utilitzar durant la passada legislatura. El que tenim
mirem de fer-ho bé i amb els recursos que tenim i sense
interferències polítiques, almanco des de la part.. jo crec que
des de la bancada de l’esquerra és el que procuram, no ficar-
nos massa en el que fan els actuals gestors d’IB3. 

Sé que a vostès, amics i amigues del Partit Popular, els
costa d’entendre això, de veres que els costa d’entendre això
que IB3 ara sigui plural, però, sobretot, independent. Però,
encara que els costi, de veres, ho intentin.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Martí. 

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Director general d’IB3. Des de l’entrada del nou
equip de la direcció general de l’Ens Públic Radiotelevisió s’ha
iniciat un projecte ambiciós, un projecte del qual hem parlat
aquí moltes vegades, que des del nostre grup sempre hem
defensat i que es pot resumir en una idea central, que IB3 deixi
de ser una televisió i una ràdio del segle XX i passi a ser un
mitjà audiovisual del segle XXI. Insistesc, mitjà audiovisual del
segle XXI.

S’adonin que ja no parl ni de televisió ni de ràdio perquè les
fronteres entre mitjans es difuminen. I quan els smarts de
televisió del menjador de les cases de les Illes miren el
contingut de YouTube o de qualsevol canal temàtic que es rep
per cable, parlam d’una cosa molt diferent del que podríem
anomenar una televisió convencional, que és el que era IB3 tot
just fa un any quan va assumir el càrrec l’actual director
general. 

I a açò es refereix el Sr. Manresa quan parla d’un projecte
transmèdia i multipantalla. I açò és el que el Partit Popular no
entén quan intenta desacreditar aquest projecte amb l’excusa de
les audiències. La mètrica de les audiències convencionals de
la televisió respon a aquest model de mitjans totalment
desfasat. Uns audímetres col·locats a 220 televisors de les Illes
que només, només, mesuren el consum dels canals
convencionals que es reben per antena. 

S’ha pres la molèstia o s’han pres la molèstia els senyors del
Partit Popular de mirar la pàgina web d’IB3? Saben que
acumula més de 120.000 usuaris únics? S’han pres la molèstia

de veure els canals de Facebook per Illes? Saben que el compte
de Twitter d’IB3 té ja 20.000, més de 20.000 seguidors?
Segurament el Partit Popular deu pensar que tot açò són coses
menors i el problema és que no saben que la televisió del
present i del futur passa per aquests canals. 

Ja li va dir un dia la Sra. Perelló al Sr. Manresa en una
comissió de control que li deia que, si tant li interessava aquest
tema, dirigís un canal de YouTube i no una televisió pública,
reflecteix molt bé quin és el plantejament del Partit Popular i la
televisió que defensa el Partit Popular. I ja ens agradaria que
IB3 tengués l’audiència que tenen, per exemple, alguns
youtubers i que segur, segur, que els 220 audímetres ni se
n’assabenten. 

L’audiència d’IB3 havia quedat estancada en un públic
major, sense possibilitat de connectar amb capes àmplies de la
població balear. A més, sense tenir en compte que gran part de
l’audiència de l’antic model, aproximadament una tercera part,
es devia al pas de pel·lícules de qualitat mitjana-baixa,
majoritàriament de producció americana i doblades al castellà.
Em poden dir a quin servei públic respon, a quin servei públic
respon un model d’aquest tipus?

IB3 ha de ser fidel als objectius de servei públic que
estableix la llei i aquest ha de ser el seu horitzó, i mai plantejar-
se l’audiència com a un primer objectiu si per açò cal, ha de
sacrificar la finalitat per la qual va ser precisament creada i li
dóna la raó de ser. Amb uns recursos molt limitats el nou equip
de direcció ha generat de forma àgil, ha treballat de forma àgil
per transformar aquest model i ja dóna els seus fruits.

El Partit Popular presenta una moció que sota aquest títol
pompós de model d’IB3 mescla tota una sèrie d’aspectes que
fan referència a IB3, però que no tenen res a veure amb el que
podríem anomenar model de televisió pública.

En primer lloc, ens parla d’una proposta tecnològicament
viable que garanteixi l’emissió en alta definició d’IB3
Televisió, parla d’IB3, però tots sabem que és una altra 3 el que
preocupa al Partit Popular. Han de saber que en aquests
moments IB3 emet al mateix ample de banda que ho feia a la
legislatura passada i que ho feia abans de la incorporació dels
canals catalans.

Ara bé, com que tot és millorable, per açò els hem presentat
una esmena al punt 1, traiem el termini de tres mesos, perquè
la part del problema que vostès assenyalen ja està resolta i, per
tant, posar ara un termini ja està fora de lloc, però mantenim el
punt perquè ens sembla positiu que l’ens d’IB3 i el Govern
treballin conjuntament per millorar la recepció d’IB3 en
aquesta alta definició.

En segon lloc, parlam també de transparència, que ara tant
preocupa el Partit Popular, i també en aquest sentit fan
propostes que creiem que hem dir que són fora de lloc, perquè
el que demanen al punt 2 ja es fa. Un dels objectius que es va
marcar l’actual equip des de l’inici va ser actuar amb la màxima
transparència i d’aquí el compromís d’IB3 de garantir l’accés
de la ciutadania als contractes que formalitza l’entitat. Amb
aquesta finalitat l’ens disposa del portal de la transparència i

 



3686 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 64 /  1 de febrer de 2017

l’ens compleix la llei, l’establert a la Llei del 2013, de
transparència d’accés a la informació pública i bon govern. 

En tercer lloc, plantegen el tema estrella del Partit Popular
que és el de les audiències, que, com bé ha dit algun company,
doncs, crec que es nota que el procés de millora, amb xifres,
amb aquestes xifres d’audiència que tant preocupen el Partit
Popular, es recuperen. Ahir es va tenir un 3,7% de quota i
també Dues Voltes ha tengut un màxim històric de 5,1% de
quota, açò vol dir més de 24.000 espectadors que veien aquest
programa. 

Però bé, vostès poden fer la seva demagògia amb aquest
tema, però saben perfectament que la revolució en el consum
de productes audiovisuals als quals em referia abans és un fet.
En general totes les televisions públiques perden audiència, hi
ha més canals, hi ha més competència i els nous públics que es
desplacen en entorns digitals i d’audiència i l’audiència
tradicional envelleix en aquest sentit i perd progressivament.
Açò, senyors del Partit Popular, passa per tot, no només aquí. 

Com respon a aquesta realitat, emperò el nostre ens públic?
Doncs, en primer lloc, millorant la programació. Gràcies a
l’increment del pressupost de 2017, es podrà fer més producció
de proximitat que, crec que tots compartim, ha de ser una de les
apostes. Es redueix també el nombre de pel·lícules americanes
i s’aposta per una producció europea i de 
proximitat i els nous programes culturals i educatius
coexisteixen ara amb nous productes de qualitat orientats a
l’audiència o a les audiències clàssiques d’IB3 per recuperar
franges que eren més dèbils.

D’altra banda, hem de tenir sempre en compte que
l’audiometria és el resultat d’una mitjana, d’una mitjana
d’audiència de tot el dia, on és evident que no totes les
televisions competeixen amb les mateixes franges i amb els
mateixos productes. IB3, com a servei públic, ha de competir,
creiem nosaltres, especialment en àmbits com per exemple els
dels informatius. En aquest sentit, hem d’assenyalar que els
informatius migdia d’IB3 assoleixen, habitualment, dades del
15 i de més del 15% d’audiència. Què volen que els digui?
Preferesc que la ciutadania miri un informatiu d’IB3 que no pas
miri westerns, que semblava que era l’objectiu i l’obsessió del
Partit Popular.

Ara bé, com que és evident que sempre es bo analitzar els
continguts i veure’n la seva correspondència amb els diferents
perfils d’audiència, proposam un nou redactat al punt 3, fent
èmfasi en el paper que ha de jugar el Consell Assessor en
aquesta anàlisi, em sembla que és un aspecte que ja es vol
recollir, fent èmfasi també en el model que defensam i tenint en
compte els nous patrons de consum audiovisual. 

Evidentment, per tant, per tot el que ja he dit al punt 4 no li
donarem suport i el votarem en contra.  

Pel que fa l’esmena presentada per la resta de grups, que no
ha firmat MÉS per Menorca, que presenta la majoria, pensam
que la proposta és positiva per avaluar els costs de cada model
i per, d’alguna manera, deixar de donar voltes sobre aquest
tema i disposar dels costs reals de cada solució. Per tant, li

donarem suport, tot i que no ha estat una proposta presentada
pel nostre grup.

En aquest sentit, per tant, com a resum, creim que la
conclusió clara és que el camí està adreçat, no agrada al Partit
Popular perquè no és la televisió que voldria el Partit Popular,
però és la televisió que compleix de forma més lleial allò que
li encomana la llei, complir amb la funció de servei públic
sense cap coerció, sense cap filtre més que el que hi fan els
professionals i els directius, que ho fan amb la màxima
professionalitat, també. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Correspon ara al Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, per si vol formular...

LA SRA. TUR I RIBAS:

No faré ús de la paraula, Sr. President. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Fixació de posicions dels grups
que no han presentat esmenes. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bones... senyores i senyors diputats.
Abans de tot El Pi vol recordar que està bé que cada cert temps
algú de l’oposició es recordi d’IB3, perquè només així podrem
tornar a posar aquesta qüestió damunt la taula, la qual cosa és
d’agrair, que el PP ho hagi fet. El Pi va donar a aquest
parlament i especialment al Govern una oportunitat a principi
de legislatura per posar ordre dins l’ens públic a través d’una
moció que finalment els ha servit, crec jo, d’excusa per no fer
res al respecte, als grups que donen suport al Govern. Encara
queden dos anys i quatre mesos, però és fàcil saber que aquest
govern no farà res per canviar el model de radio i televisió
públiques, o almenys és el que detectam després d’aquest any
i mig llarg. 

Per millorar l’època del Sr. Bauzá, on es vetaven partits
com El Pi -ara em sap greu que no hi hagi el Sr. Saura, que diu
que també el vetaven; sí, pot ser que el vetassin, a IB3, però
sortien a tots els mitjans públics i privats de l’Estat espanyol,
els de Podemos -, però, vaja, és fàcil superar el que feia el Sr.
Bauzá. Per complir promeses electorals com la internalització
dels informatius, si fos necessari, no està essent tan fàcil, i
aqueixes promeses d’internalitzar es varen fer i en canvi
aquestes promeses no s’estan complint. Donar joc a tothom és
més fàcil, perquè nosaltres pensam que l’única cosa que s’ha fet
a IB3, entre altres petites qüestions, ha estat canviar els noms
dels qui la dirigeixen, i poca cosa més respecte de la il·lusió
que havíem despertat davant productores, davant treballadors
i treballadores de la ràdio i de la televisió, que són a televisió
o que són a través d’empreses que donen serveis a la televisió.
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Havíem creat una expectativa que aquesta expectativa no ha
tengut passes endavant.

Davant això avui parlam de la proposta del Partit Popular.
Anem per parts: votarem a favor del punt 1 i del punt 2.
Aquesta proposició no de llei demana l’emissió en HD, quan el
PP ho va fer l’any 2014; en canvi deixàrem de veure el 3 24 i
Súper 3, cosa que va generar una forta contesta social. Estam
a favor de l’adaptació al canal autonòmic en HD, però el nostre
programa electoral també volia recuperar l’emissió d’aquests
dos canals catalans, perquè una cosa creim que no lleva l’altra
en cap moment. Ara bé, és cert que en gairebé un any i mig tot
el canvi de consellers, de la Sra. Esperança Camps i ara la Sra.
Ruth Mateu, els ha sobrat temps, nosaltres pensam, per trobar
alternatives per realment poder emetre en alta definició, i això
ho asseguraven així vostès el desembre de 2015. Publicava
l’Ara Balears: “Hi haurà més informació durant les 24 hores al
dia, més programació cultural i més programació infantil. Des
de l’executiu han destacat que es garantirà la qualitat d’IB3 i
d’IB3 en alta definició”. Ho dic perquè ho deien el desembre
de 2015. Idò bé, a dia d’avui la qualitat d’IB3 en alta definició
no és bona, i vostès ho saben, i el que els demanam és que
trobin una solució. Donin una freqüència a TV3 per tal de
recuperar la qualitat en HD; això és així de senzill, perquè el
progrés en el món audiovisual passa per l’alta definició. Els
consumidors així ho demanen i els fabricants hi van
encaminats, i el Govern de les Illes en aquest sentit no està
preparat o bé mira a un altre costat. Tornam allà mateix: quin
model volem de televisió? En aquest punt votarem a favor.

En el segon, referent a les contractacions d’IB3, en El Pi
reconeixement que les adjudicacions directes són legals, i no
està de més o no estaria de més publicar els informes a un
portal de transparència per veure quins motius duen a
contractar unes productores i no unes altres. Els reconeixem
nosaltres que és legal però estaria bé publicar això. No entram
a valorar la tasca de filtració que fan els serveis de producció
(...) o els serveis jurídics econòmics de la casa, no hi entram,
són altres qüestions. Al cap i a la fi no hem de perdre de vista
la retallada pressupostària que té l’ens, que això és tot un
handicap especialment de cara a les productores.

Passam als punts 3 i 4, i en aquests he de dir als senyors del
Partit Popular que votarem en contra. Per què?, perquè si bé les
audiències són importants es tracta d’un servei públic, i una
televisió autonòmica té una funció integradora, pedagògica,
d’interès general, i això no sempre respon al que vol
l’audiència. Això El Pi ho té claríssim, ho ha defensat així des
del primer dia. Una televisió pública també ha d’atendre les
minories, senyors del Partit Popular, oferint una oferta de
programació que les televisions privades no cobreixen pels seus
interessos econòmics i d’audiència, però allà ells. Nosaltres no
som una empresa privada. Segurament una pel·lícula de l’oest
dóna més audiència que un programa cultural o divulgatiu, però
aquesta és la via que volem per a la nostra televisió pública?,
la de les pel·lícules de l’oest? Per això ja tenim altres
televisions, que si en volem veure, en podem veure cada dia
dues o tres, de l’oest. Això no vol dir que IB3 hagi de fer feina
d’esquena a les audiències, però tampoc no és el principal
factor que ha de servir per valorar l’oferta televisiva. 

En qualsevol cas creim que IB3 hauria d’analitzar
seriosament què és el que està passant amb la seva audiència,
però aquest problema no se solucionarà de cap manera amb una
auditoria. IB3 necessita solucions estructurals i no conjunturals,
i això és una cosa que El Pi reclama des de fa molt de temps,
des que va començar aquesta legislatura. Hem fet iniciatives,
vostès les han aprovades, per poder tenir realment
estructuralment com ha de ser aquesta televisió. El principal
problema d’IB3 és una manca de model audiovisual clar i
definit que determini el camí que ha de seguir IB3 com a
televisió pública, perquè promeses, n’hem tingudes moltes, els
darrers dos anys però solucions, molt poques. Aquest govern ha
posat, creim nosaltres, una sèrie de pegats, un darrere l’altre,
però solucions globals per tenir un model clar, no n’hi ha hagut.
Amb els serveis informatius, cap decisió, només prorrogar dos
anys més la situació que ja tenim. Clar que segur a final
d’aquesta legislatura tornarem a sentir moltes promeses per part
dels grups que donen suport al Govern respecte de la
internalització.

Per tant creim que no és qüestió d’auditories que ens digui
què feim malament, sinó que és qüestió de tenir clar quin és el
model que volem de televisió, que a vegades pens que només
es pensa en televisió quan parlam d’IB3, i tenim una ràdio que
també s’hauria de cuidar i no ser la germana petita de la
televisió. Perquè a la ràdio també tenim uns grans professionals
que a vegades crec que queden en un segon plànol, fins i tot
pels mateixos directius d’IB3.

I quant al punt número 4, també hi votam en contra, en bona
part pel que ja he explicat, perquè no es pot fer una
programació segons les dades del share del dia anterior; no es
pot fer, a una televisió pública. S’ha de fer segons un model
definit de televisió pública, que és el que no tenim. 

Dit això nosaltres els vàrem proposar, i la majoria de la
cambra hi va votar a favor, a fer, a presentar en aqueixa cambra
un model, i això no ho hem fet. Tenim totes les treballadores i
els treballadors d’IB3, més les productores, els vàrem tenir un
poc il·lusionats a principi de legislatura que seríem capaços 59
diputades i diputats de tenir una idea de quin model volem, i el
que feim és suspendre, perquè ha passat la barbaritat de 19
mesos i ningú n és capaç de posar damunt la taula aquest
model. L’equip d’experts, el consell assessor, que estava aturat
i en aquell moció d’El Pi es va aprovar que es posaria en
marxa, que ha costat molt posar-lo en marxa, perquè quan no
era un, en fallava un o en fallava un altre, tampoc no ha estat
capaç en dos mesos o tres de trametre una petita proposta o de
convidar els distints grups allà, a una taula. Nosaltres farem
feina amb això, això i això, perquè aquest consell de
radiotelevisió és per a tots i és el que hauria de complir el que
El Pi va proposar aquell primer trimestre del 2015.

El Pi ha demostrat que vol baixar a l’arena i es vol banyar,
ja discutirà si cent per cent d’internalització, el 40, el 50 o el
60, però a qui toca estirar això és a la consellera, és a aquest
Govern.

Per tant, nosaltres votarem a favor dels dos primers i dels
dos segons no, perquè el que ha de quedar molt clar és que les
audiències a una televisió pública no han de ser el més
important, sinó el servei que dóna. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Correspon ara al Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia
a tothom. Abans d’entrar en el tema de la moció, li volia fer
observar al Sr. President que m’han passat avui matí un
seguiment del plenari en què jo havia d’intervenir abans del Sr.
Font. No tenc en absolut cap problema amb el Sr. Font per
deixar-lo passar davant, però m’ha estranyat ja que això és una
cosa que modificava un d’anterior. Per tant,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pericay, per aclarir, hi ha hagut un error i s’ha rectificat.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Però l’error quin és? El primer, el segon?

EL SR. PRESIDENT:

El bo és el darrer. Vostès sempre tanquen el debat, el Grup
Mixt.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Amb independència del nombre de membres del Grup
Mixt?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, això és el que informen els servei jurídics de la cambra.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Aclarit, és que anàvem primer els darrers i després hem anat
just una passa endavant. Doncs està aclarit.

Dit això, entram ja a la moció.

Aquesta moció del Partit Popular respecte de la política
general del Govern en relació amb el model d’IB3, parteix al
nostre entendre d’un problema que no sé si en podríem
metodològic. El model, si model hi ha, l’hauria d’haver definit,
segons vàrem acordar aquí mateix fa més d’un any, el consell
assessor d’IB3 -fa un moment s’hi referia el Sr. Font, amb raó,
però resulta que aquest consell assessor no es va constituir com
qui diu fins fa un parell de dies. No entraré ara en el per què
d’aquest retard, però sí vull deixar constància com a mínim de
dues coses que demostren la manera de fer d’aquest Govern i
dels grups que li donen suport i que tant parlen a totes hores de
consens.

En primer lloc, vull deixar constància que aquesta falta de
celeritat en la constitució del consell assessor que ha de definir,
o havia de definir aquest model i que esperem que encara el
defineixi, ha estat inversament proporcional a la celeritat que
va tenir aquest Govern a l’hora de reformar determinats articles

de la llei, a fi de nomenar un director afí i de confiança. Per
tant, ja veiem què és el que interessa i què és el que no interessa
i, en tot cas, que cadascú n’extregui les conclusions que
correspongui.

I en segon lloc, vull recordar també que les propostes de
Ciutadans per al consell assessor no varen ser tengudes en
compte en cap moment, igual com va passar per cert amb les
que afectaven la composició del consell de direcció. I després
parlen de diàleg, evidentment entre vostès sí que n’hi ha de
diàleg, això sí, quan no s’estan barallant com cans i moixos. En
tot cas, de tot això se n’extreu que el model que ara tenim,
suposant que n’existeixi un de model, repetesc, és un model
que podríem anomenar el model Manresa, o sigui, el que ha
implantat el director general, que va ser nomenat, justament no
per definir un model determinat sinó per aplicar el que el
consell assessor proposàs i aquesta cambra acabàs beneint. Una
inversió, per cert, que Ciutadans també en aquell moment ja va
denunciar, indicant que això equivalia a començar la casa per
la teulada. Enlloc de cercar un director general que s’adaptàs a
un model determinat, començàvem nomenant un director
general i després ja vendria el model. I el cert és que el model
encara l’esperam. 

I ara el Partit Popular ens presenta una moció que
s’interroga, en teoria, sobre la política que du a terme el
Govern en relació amb el model d’IB3, amb el model Manresa,
en una paraula, perquè no n’hi ha d’altre. Existeix aquest
model? Jo, la veritat, no sabria respondre-hi. En les diferents
sessions a la comissió de control, de fet, hem preguntat més
d’una vegada al director general sobre coses per on anava,
diguem, el que ell feia i és ver que ha manifestat determinades
intencions, però poques concrecions. Fins ara el que hem vist
sobretot és un model que es caracteritza pel que no és, vostès
ho diuen i ho repeteixen constantment: aquest és un model que
no és el model del Partit Popular. Molt bé, no dic que no, i és
natural que no sigui el model del Partit Popular, el que
m’estranya és que vostès no n’acabin de proposar un, o com a
mínim que no acabem de veure amb el que ara es fa a la ràdio
i televisió públiques, un canvi de model.

I entrant ja en el detall de la moció, el cert és que no veiem
motius per votar en contra de cap d’aquests punts, ni tampoc
per acceptar les esmenes que s’hi han presentat, és a dir que
també ens semblen raonables. Per tant, si finalment aquestes
esmenes són acceptades pel Partit Popular, o hi ha qualque
transacció que permeti que s’acceptin, nosaltres també hi
estaríem d’acord.

El primer punt és una vella qüestió que fa temps que
s’arrossega i que creiem que ja seria ben hora de resoldre, no
pot ser que una televisió sigui condemnada a no veure’s en
òptimes condicions en el territori, o part del territori en tot cas
on emet.

El segon punt té a veure amb un dret fonamental de tots els
ciutadans i, per molt qui hi hagi aquí diferents opinions sobre
si s’acompleix o no, no passa res, perquè recordem que s’ha
d’acomplir i, per tant, que aquestes contractacions directes que
fa l’ens, s’han de poder veure aplicant el principi de
transparència.
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I el tercer i quart punt, afecten l’àmbit de l’audiència, un
àmbit, un tema controvertit, sense dubte; un tema que, per
exemple, ha fet que el director general hagués negat a la darrera
compareixença, a la dels pressuposts, si no ho record
malament, hagués negat validesa al sistema, comunament
acceptat de Kantar Media i hagi apostat, segons ens va
transmetre, per un de propi, per un que la televisió ja fa en
aquest moment a través dels seus professionals. D’aquest nou
sistema no en sabem res, a pesar que li vàrem demanar que ens
explicàs també en què consistia, no en coneixem cap fitxa
tècnica mínimament detallada, només en sabem els resultats i
aquests són diametralment oposats als que ens va donant
Kantar Media. 

Per tant, qualque cosa no quadra aquí, algú menteix, o
l’altre menteix, o els sistemes de mesures són diferents. És
igual, però per poder comparar el que necessitaríem és que
aquest sistema intern que fa servir en aquest moment IB3, el
poguéssim també conèixer, conèixer a fons i saber de quina
manera s’aplica. En tot cas, el que sí sabem és que el director
general ens diu també que no pot renunciar a Kantar Media,
perquè les empreses de publicitat que contracten amb l’ens i els
ingressos evidentment que se’n deriven només accepten aquest
barem d’audiència. Per tant, ens trobam en un cercle viciós o,
en tot cas, en un bon embull, supòs que hi convendran.

En tot cas, sigui el que sigui aquesta audiència de continguts
que inclou el punt 3 de la proposta, sí que creiem necessari
elaborar una programació que permeti a la televisió recuperar
el públic que ha perdut d’una part i guanyar-ne, clar, de nou,
perquè mai no n’hi haurà prou i sobretot perquè hi ha un públic
evidentment jove que s’hauria d’anar incorporant de cada
vegada més en aquesta televisió.

Finalment, el quart punt deriva de l’anterior, de fet és un
ajust lògic cost-benefici i més tractant-se de doblers públics.
Per tant, una cosa és que la programació d’una televisió, d’una
ràdio no hagi d’estar subjecte estrictament als mateixos criteris
que una televisió privada, tractant-se d’un servei públic, hi
estam absolutament d’acord, però l’altra cosa és que no tingui
en compte també que, justament perquè és un servei públic,
justament perquè són doblers públics, s’ha de tenir en compte
també si arriba a la gent, a quanta gent arriba i sobretot quina
tendència té, si s’ha d’arribar de cada vegada més a més gent,
o a l’inrevés, si d’anar-la perdent pel camí.

En síntesi, senyors del Govern, quan abans facin els deures
que tenen pendents, molt millor per a tots i en especial per als
ciutadans que paguen una ràdio i televisió pública i a hores
d’ara encara no saben, només intueixen per ventura, però no
saben cap on van.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Correspon ara la intervenció del
grup proposant per assenyalar les esmenes acceptades. Té la
paraula la Sra. Perelló.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. El primer de tot que voldria és
que la presentació d’aquesta moció, igual que ho va ser la
interpel·lació el mes de desembre, vostès pensaran el que
voldran, però la realitat és que es fa, es va fer i es fa avui amb
esperit totalment constructiu i mirant el futur. Jo voldria fugir
del que ja és una constant cada vegada que el Partit Popular du
un tema relatiu a IB3, que és rememorar etapes passades, els ho
dic sincerament, la proposta és totalment constructiva i no hi ha
cap tipus d’intenció d’enfonsar ni de destruir la radiotelevisió
pública, sinó, en tot cas, mirar cap al futur. Però també els he
de dir que aquesta voluntat no passa per mantenir una televisió
que no funciona i que no empatitza amb els ciutadans.

Crec, sincerament, que els quatre punts de la moció van en
la línia d’intentar millorar, d’intentar detectar què és el que no
funciona. Perquè em sembla molt bé que vostès critiquin un
model i defensin amb vehemència el que consideren que és el
seu model, encara que he de coincidir amb el Sr. Pericay que
almanco nosaltres, o almanco jo, personalment, a dia d’avui no
acab de tenir molt clar quin és aquest model que vostès
defensen amb tanta vehemència; de fet, ja he dit abans que el
motiu de la interpel·lació que vàrem fer el mes de desembre era
intentar esbrinar almanco quins eren aquests eixos bàsics i
essencials d’aquest model, i a dia d’avui continuam sense
saber-ho. Però bé, em sembla molt bé que vostès ho defensin.

Però el que està clar i és evident i és un fet, i no és
demagògia, és que les coses no funcionen o almanco no
funcionen tot el bé que seria desitjable, tenint en compte que és
un mitjà que maneja una important quantitat de doblers públics.
Per tant, crec que no passa res si s’adopten mesures dirigides a
detectar què és allò que no funciona i que permetin adoptar
mesures que puguin permetre que això millori.

Està molt bé parlar, Sr. Martí, que som davant un mitjà
audiovisual del segle XXI i que els conceptes de ràdio i
televisió es troben ja un poquet desfasats, a mi em sembla molt
bé que la televisió pública d’aquí vagi a captar cada vegada
més el públic jove, em sembla fantàstic, les noves tecnologies
són una realitat, però també és vera que IB3 sempre ha tengut
un perfil de consumidor més tradicional, convencional, li
vulguem dir, i aquesta gent l’hem perduda, i crec que jo que
estaria bé detectar per què l’hem perduda i estaria bé també
recuperar-la. Per tant, crec que s’ha de fer feina per captar,
mantenir i augmentar el que podríem dir el consumidor on line,
però també estaria bé recuperar el consumidor of line, jo puc
accedir a aquest mitjà audiovisual a través d’un dispositiu
mòbil, però mon pare i ma mare no ho faran mai. Per tant, jo
crec que aquesta gent no la podem apartar, la radiotelevisió
pública també ha d’anar dirigida cap a ells.

Respecte del tema de la transparència, crec que no entenc
molt bé la postura de no donar suport al punt 2 de la moció,
quan, en principi, avui per avui, i en aplicació de la Llei de
transparència, de l’accés d’informació del ciutadà, qualsevol
ciutadà podria sol·licitar aquests mateixos expedients relatius
a qualsevol contractació, d’encàrrec de producció i de
coproducció i obtenir-ne una còpia de l’administració. Si això
és així, en aplicació d’una llei actualment vigent, que ho és des
de l’any 2013, no entenc per què es posen entrebancs o per què
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no donen suport a la publicació, a través del portal de
transparència, de tot l’expedient íntegre d’aquests contractes
d’encàrrecs de producció i de coproducció, que no deixen de
ser adjudicacions directes de les quals ho desconeixem tot,
excepte qui és finalment la productora beneficiada. Per tant, no
entenc que vostès, que fan una defensa tan a ultrança de la
transparència, no donin suport a aquest punt.

En el tema dels criteris quantitatius nosaltres no fem una
correlació tan directa ni tan evident amb el tema del
manteniment de l’ens o del mitjà en el fet de les audiències,
però el que no podem desconèixer és la importància que
aquestes tenen. Què no ha de ser l’únic criteri a tenir en
compte? Hi estic d’acord, però no es pot desdenyar la
importància que tenen les audiències, perquè al final, si la gent
no empatitza, si els programes que vostès dissenyen, que es
presenten, que s’elaboren, que presenten com a característics
d’aquest nou model que vostès propugnen, no enganxen la gent,
no els veuen, doncs tenim un problema i tal vegada la
destinació de doblers que hi fem no està en absolut justificada.

Quant al tema de la qualitat, sí que els agrairia que
intentassin transaccionar la proposta, si vostès troben que tres
mesos és poc, ampliem-la, no la deixem tan oberta amb “el més
aviat possible” perquè això es tant com dir que no farem mai,
perquè el problema existeix. I no és una obsessió d’aquest grup
cap al tema dels canals catalans, és un problema tècnic,
purament i simplement, que no es compatibilitza bé amb aquest
mitjà audiovisual del segle XXI que vostè, Sr. Martí,
m’invocava ara fa un moment.

Per tant, la proposta que he fet al principi, almanco els tres
punts, ja li he dit, jo li acceptaria la inclusió del punt quart bis
que vostès proposen, no tenc cap problema, sembla una
proposta prou adient, però sí que els demanaria que, almanco
en els dos punts als quals vostès han presentat esmenes,
intentàssim reconduir-ho amb els termes que ja he dit al
principi i que reconsiderin el suport al punt 2, perquè em
sembla un exercici de transparència bàsic avui en dia.

I respecte del punt 4 que no ho vegin com a un tema
destructiu, sinó com a un tema constructiu de redimensionar
una aportació pública a la realitat d’aquest mitjà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Perelló, si ho he entès, vostè admetria matisos a
l’esmena presentada al punt 1 i al punt 3, però haurien d’arribar
a un acord amb quina manera accepta l’esmena.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí, jo proposaria, en el punt 1, si els sembla bé, que, en lloc
que el termini sigui de tres mesos, doncs tal vegada parlar de
sis mesos per presentar aquesta proposta, crec que és un
termini, tenint en compte que ja fa estona que en parlam i, a
més, em consta que el Govern ho estudia.

I en el punt 3, acceptaríem l’esmena que s’ha presentat,
simplement afegint-hi, si vol li puc llegir, que “de la mà del
consell assessor, del consell de direcció i de la direcció general
es presenti al Parlament una proposta per millorar el perfil de
programació per recuperar i ampliar l’audiència de la ràdio i de
la televisió des d’un contingut més jove, modern i de
proximitat, amb criteris professionals, que serà acompanyat
d’un estudi acurat de l’antena i la graella per tal d’augmentar
progressivament l’audiència i la complicitat tant dels nous
consumidors digitals, avesats als mòbils, PC, tauletes i distants
de la pantalla, com dels espectadors més convencionals.”
Simplement es tracta que aquest estudi que es presenti tengui
en compte tot l’espectre de possibles espectadors o
consumidors que pugui tenir la radiotelevisió.

Crec que és una proposta prou assumible.

EL SR. PRESIDENT:

Demanaria al primer signant de les propostes d’esmena, si
accepten els terminis de la representant del Partit Popular.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sr. President, mantendríem les esmenes talment les hem
formulat i hem raonat els diferents portaveus que hem
intervengut abans. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, el Partit Popular no accepta les esmenes.
Procedim...

Fem votació separada, Sr. Perelló? Molt bé.

Doncs procedim a votar, votarem els quatre punts per
separat i després l’esmena 4 bis, que no ha qüestionat el Partit
Popular.

Començam a votar el punt 1. Votam.

24 vots a favor; 27 en contra i cap abstenció.

Passam a votar el punt número 2. Votam.

22 vots a favor; 29 vots en contra i cap abstenció.

Passam a votar el punt número 3 de la moció. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 4 de la moció. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

I en darrer lloc, passam a votar l’esmena d’addició RGE
núm. 1928/17. Votam.

52 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.
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IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del
Decret Llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la CAIB, i de mesures en matèria de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears, escrit
RGE núm. 868/17.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació sobre la validació o derogació del Decret Llei
1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
CAIB, i de mesures en matèria de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears, escrit RGE núm. 868/17.

Intervenció per part d’un membre del Govern per fer
l’exposició de les raons per les quals el decret llei ha estat
promulgat, sense limitació de temps.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Present
avui davant la cambra el text del Decret Llei 1/2017, de 13 de
gener, de modificació de la Llei 20/2006, municipal i de règim
local de les Illes Balears, de la Llei 3/2007, de la funció pública
de la CAIB, i per a l’adopció de mesures en matèria de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears. El decret
llei es desenvolupa en dos articles, dues disposicions
transitòries, una disposició derogatòria i una final, també s’hi
inclouen dos annexos sobre la fase de concurs oposició.

Aquesta modificació puntual de la legislació autonòmica en
matèria de l’estatut dels funcionaris de l’administració local té
la finalitat de reforçar la possibilitat de nomenar els funcionaris
interins al servei de les entitats locals de les Illes Balears, així
com també les seves funcions. Això, d’acord amb la legislació
estatal bàsica, aplicable a tot el personal, incloent els cossos de
policia local.

Mitjançant aquest decret llei es modifica, a l’article primer,
l’article 190 de la Llei 20/2006, municipal i de règim local de
les Illes Balears, relatiu al règim jurídic aplicable al personal al
servei de les entitats locals, i a l’article segon es modifica
l’article 3.2 de la Llei 3/2007, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, relatiu a l’aplicació de
la llei esmentada. Tot això a l’empara del previst a l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears per raons de seguretat
jurídica.

I aquesta modificació legislativa es fa a través de la figura
del decret llei, d’una manera que entenem plenament
justificada. D’acord amb l’article 49 de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, el Consell de Govern pot dictar mesures
legislatives provisionals en forma de decret llei en cas
d’extraordinària i urgent necessitat, sempre que aquestes
mesures no afectin els drets establerts en el mateix Estatut, les
matèries que han de ser objecte de llei de desplegament bàsic,
els pressuposts generals de la comunitat autònoma, la reforma
de l’Estatut, el règim electoral ni l’ordenament de les

institucions bàsiques. En el cas que ens ocupa cap d’aquestes
matèries excloses queda afectada. El contrari, es verifica
l’extraordinària i urgent necessitat en l’adopció de la mesura
legislativa que conté aquest decret llei des del moment en què
la Sala Contenciosoadministrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears ja ha dictat una sentència referent
al cas, la 608/2016, de 30 de novembre. Aquest pronunciament
judicial és susceptible d’execució provisional mentre no es
tramita i es resol el recurs de cassació pertinent interposat per
l’Advocacia de la comunitat autònoma.

La sentència considera que no és possible el nomenament
dels funcionaris locals interins i, particularment, de policies
locals interins, i posa en dubte no només la possibilitat
d’incorporació de nous funcionaris locals interins, sinó també
la continuïtat dels que ara es troben en l’exercici de les seves
funcions sota el règim d’interinatge. Una mesura que afecta la
pràctica de 532 professionals dels més de 2.600 que conforme
els diferents cossos de policia local a les Balears.

Per tant, és clara la situació d’inseguretat jurídica que això
suposa a tot el territori de les Illes Balears a un àmbit tan
rellevant com és el relatiu a les funcions públiques de la
seguretat, de proximitat, que exerceixen aquests funcionaris de
policia local.

El Decret Llei 1/2017 que avui sotmetem a convalidació a
la cambra reforça obertament el dret autonòmic vigent en
aquest àmbit dels funcionaris locals interins i, especialment,
dels policies locals interins. Però vull que quedi clar que en cap
cas no pretenem afectar la situació jurídica derivada de la
sentència esmentada o incidir-hi directament. En aquest sentit,
tot i que és cert que la funció d’interpretació jurídica i aplicació
del dret correspon als tribunals, no és menys cert que amb
aquest decret llei és fa palesa clarament la voluntat del
legislador autonòmic per donar seguretat jurídica en aquest
camp i garantir l’adequada prestació del servei públic de
seguretat, de proximitat, a través dels cossos de policia local.

El marc legal en què es basa l’organització de l’actual
funció pública a l’Estat arranca amb la Llei 30/1984, de
mesures per a la reforma de la funció pública, que va ser
modificada per la Llei 23/1988, a fi d’implantar, efectivament,
el model funcionarial que avui coneixem.

Amb l’aprovació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
mitjançant la Llei 7/2007 i la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el
model funcionarial queda definitivament reforçat. Es fixa que
determinades funcions públiques queden reservades per als
funcionaris de carrera i redueix considerablement les funcions
que pot dur a terme el personal laboral al servei de les
administracions territorials.

Però, paral·lelament, l’EBEP i la Llei de funció pública
també preveuen que les funcions reservades als funcionaris de
carrera poden ser exercides també per personal funcionari interí
quan es produeixen determinades circumstàncies. Per tant, el
legislador es dota de mecanismes de provisió de personal en el
cas que alguna administració no disposi de funcionaris de
carrera adients a un moment determinat per a una funció
concreta.
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La filosofia de la norma és evident: evitar que aquesta
mancança puntual de personal pugui afectar la prestació d’una
activitat essencial per als ciutadans. I aquest és el sentit que es
pot extreure tant de l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic i de l’article 15 de la Llei autonòmica de funció pública.
Dit amb unes altres paraules, les funcions que qualsevol llei
reservi a funcionaris de carrera poden ser exercides per
personal funcionari interí, en aplicació de la legislació
funcionarial bàsica esmentada.

I aquest és el bessó de la modificació legislativa que
proposam a convalidació.

Paral·lelament a aquestes modificacions, el Decret Llei
1/2017 resulta imprescindible també adoptar mesures que
tendeixen a donar estabilitat a les plantilles de policia local de
les diverses administracions municipals de les nostres illes,
potenciant i promovent la convocatòria de proves selectives per
cobrir les places vacants, mitjançant personal funcionari de
carrera.

Per això, a la disposició transitòria primera es preveu un
termini de tres anys per regular un procediment extraordinari
d’accés a les plantilles de les policies locals de les Illes Balears,
mitjançant un concurs oposició i sempre que l’ajuntament
corresponent disposi de vacants dotades pressupostàriament
que siguin ocupades per personal interí.

En aquest punt el Govern prefereix l’eliminació total de la
taxa de reposició, d’aquesta manera es permetria a les
administracions preveure el procediment de concurs oposició
per a la totalitat de les places que es troben en les condicions
que acab d’esmentar, i accelerar el procés d’estabilització de
les places ara ocupades per personal interí i la seva conversió
en places fixes de funcionaris de carrera.

La disposició transitòria segona del decret llei que
proposam a convalidació preveu també la constitució de noves
borses d’interins mentre no s’hagi completat el procediment
extraordinari detallat anteriorment.

Aquestes modificacions persegueixen, per una banda,
facilitar el trànsit al canvi de model policial que el Govern de
les Illes Balears pretén dur, mitjançant la reforma o la
modificació de la Llei 4/2013, i reduir a la mínima expressió el
nombre de policies locals interins a les Illes Balears per donar
estabilitat a les plantilles de policies locals. Creiem fermament
que l’estabilització de les plantilles de policia local a Balears
és la peça clau que permetrà assolir un millor servei públic de
policia de proximitat.

I en segon terme, també volem aconseguir regular la
constitució de noves borses d’interins dels ajuntaments i de la
conselleria competent quan les existents s’hagin exhaurit o
tenguin una antiguitat superior a dos anys, fins que no s’hagi
implantat el nou sistema d’accés que pretén el nou model
policial que preparam.

En aquest punt, ja els vull anunciar que aquesta reforma de
la Llei 4/2013, de coordinació de policies locals a Balears, es
troba a punt de convertir-se en avantprojecte en fase
d’exposició inicial.

A tot això cal afegir la modificació de la Llei 7/1985, per
les Lleis 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, la llei Montoro, o la coneguda llei
Montoro, també ha afegit alguns dubtes jurídics respecte de la
qüestió que ens ocupa sobre el paper dels interins a l’àmbit
local, que es fa especialment visible en relació amb els cossos
de policia local.

En aquest context, les restriccions relatives a les taxes de
reposició d’efectius d’aquests darrers anys, promogudes des del
Govern central, no han permès convocar els processos selectius
corresponents a tots els llocs de treball coberts interinament.
Aquest fet, lluny de suposar estalvi, ha minvat la capacitat de
resposta de les administracions i ha provocat la precarització de
les condicions laborals ofertes al personal contractat a través de
procediment d’interinatge, respecte de l’estatus del personal
funcionari de carrera. El Govern de les Illes Balears s’ha
manifestat obertament en contra d’aquest sistema i
especialment en el decurs de la darrera Conferència de
Presidents, per mitjà de la presidenta Francina Armengol, i hem
exigit l’eliminació de la taxa de reposició.

En el cas particular dels funcionaris municipals encarregats
del servei públic de seguretat de proximitat, la comunitat
autònoma té la competència exclusiva en matèria de
coordinació, formació i altres facultats en relació amb les
policies locals. Com ha quedat prou clar, no és competència
autonòmica la contractació d’aquest personal que recau en
cadascun dels ajuntaments i vull remarcar que, en l’àmbit de les
seves competències, el Govern ja fa feina per a la millora del
model de policia de proximitat, que va molt més enllà de la
modificació legislativa puntual que planteja el Decret Llei
1/2017.

En aquest context, la Llei 4/2013, de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears, en vigor, està sotmesa a un
profund procés de replantejament, debat i reforma, com els he
apuntat anteriorment. Aquesta reforma inclourà, com a nou
valor, la proximitat del servei de seguretat de la policia local;
apostam per l’estabilització de les plantilles i el seu arrelament
a cada localitat, un fet que ha de passar també pel canvi de
model d’accés als diferents cossos de policia local, un model
d’accés que reforci la permanència i consolidació dels
professionals en el mateix entorn de feina, i que impedeixi que
la inestabilitat laboral sigui una de les causes del canvi de
destinació permanent dels funcionaris.

Amb la nova llei de coordinació de policia local volem fer
una passa més i redissenyar el paper de la policia local, volem
passar del concepte de seguretat ciutadana al de servei ciutadà;
volem dotar de més pes la figura del policia local partint de la
proximitat i del coneixement directe de l’entorn i de les
persones amb les quals interactua. També volem que els
diversos cossos de policia local puguin ser més eficients, amb
una major coordinació, i també tenguin en compte la
importància que han de tenir les dones dins la prestació del
servei de seguretat de proximitat.

Finalment, també és capital l’atenció a la diversitat local,
nous valors ètics i morals aplicats al servei públic.
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I vull incidir en un factor que per a mi ha de ser clau, el
model de policia local ha de potenciar la contractació fixa i
estable per sobre l’interinatge. Sabem, però, que el procés
d’absorció de l’interinatge ha de tenir un cert recorregut d’uns
tres anys, per això és necessari que mentre aquest procés duri
puguem mantenir cossos de policia local amb la dotació
humana necessària i suficient. I més encara quan rebem
repetides demandes dels mateixos municipis que reclamen més
agents per als seus cossos de policia local, i també de cossos i
forces de seguretat de l’Estat. Una demanda necessària,
sobretot en plena temporada alta, per atendre l’augment de
visitants i les demandes dels residents.

En consonància amb tot l’anterior i amb resposta a aquesta
demanda, el passat 9 de gener s’ha iniciat el 39è curs bàsic de
policia local de les Illes Balears, 44 alumnes, 800 hores lectives
de formació i el mes de juny tendran aquesta formació acabada.
Obtenen formació d’acord amb el nou model de policia de
proximitat que ha de sortir de la reforma que els acab de
descriure.

Senyores i senyors diputats, la policia local du a terme
funcions que són essencials per a la comunitat; contribueix molt
decisivament a protegir el dret a viure i a conviure amb pau i
llibertat dels que vivim a les Illes Balears o d’aquells que les
visiten; garanteix el lliure exercici dels drets i les llibertats
públiques i la seguretat ciutadana.

Els poders públics no tenim més alternativa que adoptar les
mesures necessàries per garantir el servei bàsic que la policia
local presta als ciutadans, i aquest és el fonament que justifica
la reforma legislativa, el Decret Llei 1/2017 que els he
presentat i que pretenc que sigui convalidat.

Res més i moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cladera. Ens pertoca ara demanar quins
grups parlamentaris volen intervenir a favor i quins grups
parlamentaris volen intervenir en contra.

EL SR. JARABO I VICENTE:

President, nosaltres intervindrem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Digui, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. President, nosaltres intervendrem en el torn de fixació
de posicions.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Ciudadanos no intervendrá en el turno a favor.

EL SR. PRESIDENT:

¿Perdón?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

No intervendremos en el turno a favor.

EL SR. PRESIDENT:

En contra o para fijar posición.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, para fijar posiciones.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sr. President, en el torn de fixació de posicions.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Socialista? Molt bé. Doncs, correspon ara als grups
parlamentaris amb torns a favor i correspon al Grup
Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Bé, gràcies, Sr. Vicepresident. S’han enumerat en diferents
ocasions els delictes vinculats al Partit Popular i la seva relació
mafiosa amb la policia local de Palma, sí, perquè aquesta llei
ve també d’aquí, i els tornaré enumerar: tràfic i tinença il·lícita
d’armes; obstrucció a la justícia; tràfic d’influències;
prevaricació; negociacions prohibides; coaccions; suborn;
amenaces; extorsió; falsedat; ús d’informació privilegiada;
delictes contra la salut pública; delictes fiscals; delictes contra
el medi ambient; delictes que s’investiguen sobre la gestió del
Partit Popular a l’Ajuntament de Palma, i, particularment, de la
seva gestió de la policia local.

Bé, ara després, vostès pujaran aquí a tornar donar-nos
lliçons de com s’ha de gestionar.

Dit això, igual hauria de tornar a l’escó i romandre en
silenci, però els explicaré a vostès i a la ciutadania el per què
de la seva indecència.

(Remor de veus)

De res. Crec que el Partit Popular de les Illes Balears ha
tingut una altra oportunitat per no fer el ridícul, i ja en van
moltes, les successives lleis de descoordinació de les policies
locals, i bé és clar el decret que ara ha tombat, pel Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, que també era de la
seva autoria. El Partit Popular no és el partit de la llei i de
l’ordre i molt manco a les nostres illes, el Partit Popular
menysprea profundament la llei, tant que la confon, la llei és
qualque cosa per la plebs, per al populatxo i no va per a ells.
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En aquesta crisi de valors hem vist com el Partit Popular
s’ha tret totes les caretes, la primera era que eren patriotes, i
resulta que eren patriotes però de Suïssa o Panamà; després,
constitucionalistes, però volien només un parell d’articles, quan
varen segar tot un capítol de la nostra Constitució una nit
d’estiu; després, pensàvem que volien acomplir les lleis, però
hem vist com deien que la llei eren ells -i ara s’aixequen dels
seus seients també-, i que les seves lleis inhumanes les tombava
el tribunal europeu, una rera l’altre.

(Remor de veus)

Però allò que més vergonya em va fer -jo continuaré,
senyors del Partit Popular, els agradi o no, perquè és clar que
parlarem de la policia local, perquè tot això té a veure amb la
policia local també-, allò que més vergonya em va fer és quan
el Partit Popular va trair, dia rera dia la gent d’ordre, la
ciutadania en uniforme, la nostra policia local, que ha patit
silenciosament la major de les seves desvergonyes.

El meu condol i el sentiment vagi també per a les famílies
del Yakovlev 42, que, després de llargs anys d’oblit,
desvergonya i mentida ja comencen a trobar reparació.

Avui venim a fer una altra cosa de justícia i de respecte per
la ciutadania en uniforme, els nostres policies locals, el Partit
Popular volia policies precaris, amenaçables, i que els pogués
sotmetre. El Partit Popular no se’n recordava o no volia
recordar que l’autoritat pública estava reservada als funcionaris
de carrera i això ha provocat que avui gairebé 200 agents es
trobin en un buit, condemnats per la incompetència, el
menyspreu o el desconeixement de la llei per part del Partit
Popular.

Però m’alegr que aquest problema, creat pel Partit Popular,
ara el tornem arreglar des dels acords pel canvi, nosaltres
donarem una sortida perquè aquests servidors públics puguin
continuar fent la seva feina als nostres pobles i barris. Vull aquí
agrair a tants policies locals que han fet una feina esplèndida i
que estan empegueïts del que ha fet el Partit Popular amb ells,
particularment aquells que pitjor ho han passat, com els de
Palma.

On el Partit Popular genera desgavell Podem vol posar
ordre -i ara veiem aquí el desgavell que organitzen un altre pic-
, ho fan avui aquí i ho fan tots els dies a l’Ajuntament de
Palma.

Com hem dit al principi, el Partit Popular vol uns cossos
d’ordre febles, sotmesos i obedients al cacic, perquè no
pensaven en policies locals, sinó que pensaven crear mesnadas
medievals. I com hem vist a Palma, volien un cos de policia
que es reunís a la seu del Partit Popular local, que rebés ordres,
presumptament, d’un càrrec del Partit Popular i que treballés en
allò que un jutge considera una organització criminal. Aquest
és el model de policia que volia el Partit Popular per a la nostra
ciutadana en uniforme i, pel moment, no hem sentit ni mitja
paraula del Partit Popular.

Tenim -ja no-, però en principi seu encara per aquí, un dels
"capos" d’aquesta xarxa criminal, presumpta, el Sr. Álvaro
Gijón, i el Partit Popular mai no s’ha mostrat sorprès, mai no

ens ha donat cap explicació ni aquí ni a cort, i esper que amb la
tramitació d’una llei de vertadera coordinació de policies locals
ho podran explicar.

 Mentrestant, persones, com el Sr. Gijón, haurien de sortir
d’aquest Parlament, haurien...

(Remor de veus i se sent una veu de fons que diu: “ja ha
sortit”)

... -del Parlament no ho sabem, ha sortit d’aquesta sala de
plens, pel moment-, haurien d’acomplir el seu codi ètic, no està
precisament acusat d’haver-se botat un semàfor.

El jutge parla de pràctiques pseudomafioses, d’organització
criminal; el jutge es refereix als agents investigats com a
persones sense escrúpols i delinqüents indignes de l’uniforme
que vesteixen i que tenen per bandera la coacció, l’amenaça,
l’extorsió i la intimidació. En concret, el jutge Penalva apunta
a la comissió de delictes contra la salut pública, tràfic
d’influències, prevaricació, ho hem dit abans, perpetrats per
nombrosos agents investigats, en una patrulla que s’acusa
d’haver creat el Sr. Gijón.

El Partit Popular s’hauria de començar a prendre aquesta
cambra més seriosament, haurien de respectar, insistim, el seu
codi ètic i haurien de demanar al Sr. Gijón, crec que ja han
insultat abastament l’honorabilitat de les nostres institucions.
La seva tranquil·litat, silenci i complicitat genera cada dia més
i més preocupació i escàndol a la ciutadania.

Aquí, per ventura és un gran dia, perquè avui possibilitarem
unes oposicions als policies locals, a la nostra ciutadania en
uniforme perquè tenguin un futur i un treball digne. I el Partit
Popular tendria l’oportunitat de fer fora una persona la qual,
presumptament, va falsificar una oposició. Ara toca canvi,
posar en ordre les nostres policies locals i construir la confiança
cap a la gent que tant necessita la seva policia local.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara la intervenció del representant del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Antoni
Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, som aquí per debatre
aquest decret llei que regula el tema de l’interinatge arrel de les
sentències que hi ha hagut i de la situació d’inseguretat jurídica
que s’ha pogut crear.

En primer lloc, voldria dir una cosa, de vegades, quan ens
referim, evidentment, a casos que hi ha hagut, podem donar la
imatge, la falsa imatge que la policia és tot un desastre, i jo crec
que no és així, de la mateixa manera que no es pot generalitzar
en tots els aspectes ni amb els polítics, ni amb res, vull dir, no
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podem generalitzar amb la policia i la policia, en gran part, és
gent amb vocació de servei públic que fa una bona feina.

Arrel de la sentència s’ha suscitat un debat jurídic sobre si
amb aquesta modificació de la Llei de bases de règim local que
va fer l’Estat, amb l’article 92.3 desapareixia aquesta figura
dels interins dins l’administració local. És clar, nosaltres veiem
encertat aquest decret llei, la consellera l’ha explicat prou bé,
perquè hem de recordar que l’EBEP, l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, ja reconeix aquesta figura dels interins que,
en situacions excepcionals, per necessitats del servei, per
motius imprevists, poden fer les funcions que estan reservades
als funcionaris de carrera. De qualque manera, el que fa aquest
decret llei és referenciar, reivindicar l’EBEP, com a norma, que
també és bàsica i també és estatal i, per tant, s’ha d’aplicar en
aquests casos i hem d’establir un marc on l’interinatge no és
allò comú, no ha de ser mai allò comú, sinó que ha de ser allò
excepcional i allò que s’ha de justificar. També hi havia altres
sentències que anaven precisament en aquest sentit, que, per
exemple la sentència que va anul·lar les bases de l’Ajuntament
d’Eivissa Vila, en el sentit que no s’havia justificat aquesta
excepcionalitat de la mesura.

És clar, l’alternativa quina era? L’alternativa era dir 500
policies no poden fer les seves funcions i dir als ajuntaments
no, aquests policies, interins, no poden fer les seves funcions i
per tant no té sentit que haguessin continuat aquests
interinatges. Per tant, nosaltres entenem que l’alternativa no era
viable i per tant s’havia d’actuar, s’havia de fer qualque cosa i
crec que aquest decret llei és correcte i era necessari.

Amb aquest decret llei fem una passa, la comunitat
autònoma fa una passa cap a aquesta estabilitat de les plantilles,
però fora una actuació també de l’Estat amb les taxes de
reposició, fora que l’Estat també solucioni aquestes limitacions
que ha posat a la convocatòria de places, evidentment no
arribarem enlloc, i això també ho hem de reivindicar. Hem vist
que, efectivament, com ja s’ha dit, aquest tema de les taxes de
reposició s’ha plantejat a la recent Conferència de Presidents
autonòmics, hem vist, per les conclusions, una certa
predisposició de l’Estat en certs sectors com ara l’educació i la
sanitat, d’obrir aquestes taxes de reposició. No hem vist
aqueixa predisposició de moment en les policies, i creim que és
necessari que també es tengui en compte, perquè si no, no
solucionarem el problema de la precarietat laboral o de la
temporalitat i la interinitat dins la policia local. I aquesta llei és
una passa, com deia; en fan falta més i tenim molts de reptes,
els reptes de crear un cos de policia més proper, més flexible,
més adaptat a la realitat...; crec que són reptes que tenim, que
haurem d’abordar amb la modificació de la Llei de coordinació,
amb una modificació més a fons que esperam tenir aquí aviat.

Mentrestant, però, donam sortida a una situació creada per
una modificació d’una llei de l’Estat que havia creat aqueixa
inseguretat, i nosaltres creim que resolem adequadament
mitjançant aquest decret llei.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula el Sr.
Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, bé, és una sensació un poc estranya, la d’intervenir
amb tan pocs diputats, però bé, intentaré defensar la nostra
visió. 

Per a nosaltres allò important d’aquest debat no són les
bondats o no són les debilitats del decret llei que avui
validarem, sinó que el debat d’avui és un debat de com les
coses es poden fer malament i de com el Partit Popular, a més
de malament, encara les va saber fer pitjor, i en aquest sentit un
tindria la temptació de demanar dues coses: responsabilitats
polítiques, en plural, i responsabilitat política en el present
perquè avui cadascú assumeixi quin paper va tenir per arribar
a la situació d’avui.

Només un apunt al decret llei. L’Estatut preveu aquesta
figura en casos de necessitats extraordinàries i urgents. Serà el
tercer decret llei d’aquesta legislatura, després de les mesures
urgents de grans establiments i en matèria urbanística, i res a
veure amb el període legislatiu del govern Bauzá, que en el
mateix període ja n’havia aprovat denou, denou decrets llei
enfront del tercer, fent jo diria que un ús molt... raonable i molt
d’acord amb les previsions de l’Estatut.

En segon lloc volia dir també d’on venim. El debat de la
relació entre l’exercici de l’autoritat pública i de la interinitat
funcionarial és antic, és molt antic; de fet quasi podríem dir que
comença amb la mateixa Llei 7/1985, de bases de règim local,
quan deia que són funcions públiques, el compliment de les
quals queda reservat exclusivament al personal funcionarial, les
que impliquin l’exercici de l’autoritat, i no llegesc tot l’article.
Ja des d’aquell moment el debat jurídic va començar. Però el
Partit Popular, amb la Llei 27/2013, de racionalització i
sostenibilitat, modificava la Llei de bases de règim local i
introduïa l’article 92 i el 92 bis per, en certa manera entenc jo,
quasi jurídicament per part del legislador deixar clara quina era
la voluntat, i la voluntat era tan clara com el redactat de l’article
92.3, que diu: “Correspon exclusivament als funcionaris de
carrera al servei de l’administració local l’exercici de les
funcions que impliquen la participació directa o indirecta en
l’exercici de les potestats públiques...”, etc., etc. Per tant en
certa manera el legislador ja apuntava en quin sentit volia anar.

Per què dic que val la pena fer història? Doncs perquè açò
es produïa el 2013, el mateix any en què el Partit Popular de les
Illes modificava la Llei de coordinació de policies locals. I el
que crec que sí que és de justícia retreure al Partit Popular és
que, a mesura que el Partit Popular de l’Estat ho modificava en
una direcció, el Partit Popular, el govern Bauzá, a les Illes
modifiqués la Llei de coordinació i en canvi no donés resposta,
no solucionés, no posés fil a l’agulla en allò que evidentment
passaria, i que en certa manera s’articulava. El govern del Partit
Popular, sabent que Rajoy estava en aquest procés, doncs va
mantenir el sistema d’interinatge, no va promoure cap canvi de
sistemes que donés estabilitat als cossos de policia; va mantenir
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un sistema absurd que des d’aquesta cambra van criticar
moltíssim, que generava interins i titulats a l’atur. I en què
consistia?, doncs consistia a fer unes proves d’accés que
donaven la possibilitat d’entrar a l’Escola Balear
d’Administracions Públiques, fer el curs bàsic de policia local,
de passar les pràctiques, passar tot aquest procés, i després per
mèrits, per concurs -per mèrits, per concurs-, podien en tot cas
accedir a la plaça, però mentre quedava a una borsa d’interins.
Era un sistema generador d’interins. Açò es va donar també
paral·lelament al fet que no prou ajuntaments van treure a
concurs -açò també és cert- doncs les places i convertir una
plaça interina en funcionari de carrera.

Aquest sistema absurd, com deia, que generava,
incrementava les llistes d’atur i els policies interins, amb la
modificació de la Llei de coordinació no es va resoldre. Ara,
ara, a la fi tenim clar que aquest no pot ser el sistema i que el
sistema que s’aplica a la resta de comunitats autònomes i a la
resta de cossos de seguretat és el correcte, i és aquell que es
basa en el concurs oposició, i que una vegada accedit a aquest
concurs oposició, si es passen els processos de formació i de
pràctiques, es pot ocupar aleshores la plaça de funcionari. Sí
que és cert que el 2013, però, es feia un canvi important. El vull
apuntar perquè té conseqüències, i és que la Llei de coordinació
en aquest procés canviava també el procés final de concurs de
mèrits per concurs oposició, amb la qual cosa avui els interins,
lògicament, es troben en una situació estranya. Part dels
interins han passat a una plaça de funcionari de carrera per
mèrits, de la mateixa bossa, i part, els de després de 2013, a
través de concurs oposició. 

Què més? Sentències. És fals que la Sentència 608/2016
també sigui una novetat, és fals. Sabíem des de 2013 que açò
passaria o podria passar, si es vol, i el Partit Popular en lloc
d’encetar el camí de l’estabilitat va optar pel camí de la
irresponsabilitat. Diverses sentències apuntaven en aquesta
direcció; jo en record una que aquí vam debatre en profunditat,
la Sentència 18/2014 del Tribunal Superior de Justícia del País
Basc, que deia -record, gener de 2014- que deia que els policies
interins no podien exercir d’agents de l’autoritat, 2014.
Aleshores el Grup MÉS, conseqüent amb açò, demanava al
Govern que actués en conseqüència i preparés una transició. En
concret -la tenc aquí- demanàvem una disposició transitòria a
la Llei de coordinació on es demanava pràcticament el que avui
és el decret llei.

Què deia aquella proposta de MÉS? Diu la disposició
transitòria: “S’estableix un programa de caràcter temporal de
dos anys -dèiem nosaltres- a partir de 2014 per a la
consolidació de l’ocupació temporal d’acord amb el que
estableix l’article 10...”, etc., etc. “D’acord amb la legislació
esmentada les contractacions interines fetes per respondre a
necessitats no permanents tindran una durada mínima de nou
mesos i màxima de dos anys, i només excepcionalment i previ
informe de la Inspecció General de Qualitat, Organització i
Serveis es podrà ampliar un any més. El programa contempla
també un període de vigència perquè els municipis, a l’entrada
en vigor d’aquesta llei, tenguin les places que tenguin a la
plantilla, passin a un sistema extraordinari de consolidació de
places...”, etc., etc. Introduíem ja, per tant, la necessitat
d’aquest procés. I la resposta del Partit Popular -2013, 2014- va
ser que no, constantment que no.

Conseqüències. Doncs que la sentència que ara sí que tenim
i que ens obliga a fer aquest camí, doncs ens pot portar a una
situació molt greu. Si la sentència es ratifica com a ferma o hi
ha una execució preventiva, que alguns demanen, doncs 532
policies interins se’n van immediatament al carrer i els
ajuntaments quedaran en una situació jo diria que molt crítica
per poder atendre les seves obligacions d’ordre públic. Però no
només açò, sinó que en quina situació queden ara els interins i
ajuntaments quan el tribunal els diu que no tenen... que no
poden exercir d’autoritat amb garanties? I les seves actuacions,
i les seves multes i les seves detencions, què farà el que defensa
el multat o el detingut?, quin serà l’argument? Molt senzill:
qüestionarà, posarà en valor la situació que hem creat i a la
qual hem arribat avui per deixadesa de, en aquest cas,
l’executiu, del Govern de les Illes Balears.

Què podem fer ara? Tres coses molt clares, per a nosaltres
la més important, que no és la d’avui, la més important:
modificar la Llei de coordinació per fer allò que hauríem
d’haver fet fa massa temps, fer front a l’envelliment de les
plantilles, de les segones activitats, de les jubilacions que, per
cert, supòs que en som conscients tots, el més segur és que en
pocs mesos tindrem una altra sentència que obligarà a
l’avançament de l’edat de jubilació, i que açò també tindrà
efectes importants sobre les plantilles i els cossos de policia,
modificació -com deia- de la Llei de coordinació perquè aposti
per l’estabilitat canviant de sistema, per al sistema que diem
ara, concurs oposició, i per recuperar una cosa que també
vàrem perdre en aquest anys: els fons de seguretat.

El Partit Popular va baixar, va reduir a la mínima expressió
en contingut, en fons els fons de seguretat i, a més a més, el va
diluir absolutament, servia per a qualsevol cosa quan
lògicament podia anar destinat precisament a generar
estabilitat. Primera cosa idò, la més important.

Segona cosa que creiem que s’ha de fer i que avui fem:
doncs, defensar les borses d’interinatge com a sistema
provisional i de transició al nou sistema d’accés basat en el
concurs oposició i impulsar també que les 300 places actuals,
ocupades per interins, puguin sortir a concurs i puguin ser
ocupades per funcionaris de carrera. Segona cosa, i per tant
avui donarem suport a aquesta validació.

I en tercer lloc: reclamar al Govern de l’Estat, com deia la
consellera, que modifiqui les lleis Montoro perquè els
ajuntaments puguin treure totes les places a concurs i puguin
crear noves places, si així ho creuen necessari.

Així i tot creiem que quedaran qüestions pendents,
complicades, difícils: quins instruments es permetran cobrir
l’estacionalitat? És un tema no fàcil. Tenim instruments, tenim
elements de millora de gestió, els acords entre municipis, les
associacions entre municipis, etc., però sense cap dubte la nova
llei, la modificació de la llei haurà d’ajudar a tot açò.

També tenim coses pendents, com encaixar el model, pel
qual aposta aquest govern, de proximitat dins un marc global de
competències, i les nostres competències són, efectivament de
coordinació de policies locals, és cert, però nosaltres no hi
volem renunciar, també de l’article 73, quan parla de policia
autonòmica.
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Hi ha cossos de policia, els mossos d’esquadra, l’ertzaina,
la policia foral de Navarra, la policia canària, alguns més
afortunats que altres, és ben cert, però també és cert que hi ha
altres comunitats autònomes que han optat per altres models no
de policia autonòmica, però sí d’unitats de cossos... de l’Estat,
adscrits a la comunitat autònoma. I dic açò no perquè sigui el
moment de, però sí perquè el model que definim entengui, es
mogui dins aquesta doble dimensió de la proximitat, però
també de model de futur i del que volem ser com a país.

Finalment, el decret llei que avui aprovam creiem que és
necessari, és urgent, és una acció responsable derivada d’un
govern anterior, jo crec que, em sap greu, tal vegada perquè ho
vaig viure, però molt irresponsable, que possiblement té
algunes debilitats; a nosaltres sempre ens ha preocupat molt,
per exemple, d’aquest decret llei i de la modificació, el tema
dels interins, de la borsa d’interins com han estat tractats i com
han arribat fins aquí i a veure com podríem resoldre millor
aquesta demanda que els interins, que ja han passat per un
procés, entre cometes, d’oposició per accedir a la borsa
d’interins, han fet mèrits perquè havien de passar un concurs
ara es trobin que se’ls canvia el sistema i hagin de passar un
concurs oposició, doncs creiem que valia la pena estudiar-ho en
detall, creiem que val la pena estudiar-ho en detall i tenir en
compte aquesta situació, i que no siguin els que hagin de pagar
les conseqüències d’una mala gestió, d’una mala visió per part
tant del Parlament en aquell moment, de la majoria del
Parlament d’aquell moment, i de l’executiu en aquell moment,
i que es pugui utilitzar, per exemple, la via de l’article 69 de
l’EBEP, quan parla de sistemes de concurs en situacions
excepcionals i justificades.

Però dit açò, sense cap dubte donam suport a aquest decret
llei, creiem que és valent, creiem que és necessari, però també
estam convençuts que és la porta per fer una modificació molt
més ambiciosa amb la reforma, amb la modificació de la Llei
de coordinació de policies locals. En aquest sentit, encoratjam
el Govern perquè faci feina en aquesta mateixa direcció.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Correspon ara al Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, quan arribam
aquí lamentar la situació en què ens trobam avui, vull recordar
que som a un parlament, per tant, a tots els que som membres
d’un parlament el que ens agrada és parlamentar i poder
discutir i poder arribar a punts d’acord, i sobretot en un tema
com aquest que consideram fonamental per al bon
funcionament d’una comunitat. Per tant, crec que tothom ha
d’estar, com diu el refrany, a las duras y a las maduras, i si a
un a un parlament no li agrada el que li diuen, fotre!, idò... ja
farà el que pugui, però crec que el darrer recurs dins un
parlament ha de ser abandonar el parlament, particularment
pens això.

Per un altre costat, crec que coincidim els que fins ara hem
intervingut que el que es vol és solucionar un problema que hi
ha, un problema que ha sortit que ve donat per una determinada
sentència. Tots els que som aquí d’alguna manera, tots, no és
ver, dic mentida, molts dels que som aquí hem viscut la vida
municipal, sabem quins són els problemes que té la policia, què
és el que ens demana la societat, i aquells que hem estat a
ajuntaments fa deu, dotze anys enrere avui possiblement
actuaríem de manera diferent en moltes coses i una d’aquestes
coses segurament seria el tractament que tenim cap a la policia
local. 

Què vol dir això? Que s’ha de canviar la concepció que hi
havia abans, que hi havia antigament, allò que es considerava
la policia local una policia més.. més  dura del que avui dia
volem que sigui una policia, que volem una cosa de proximitat.
Per això, quan es diu a una sentència que s’han d’eliminar els
interins, i en aquest cas afecta fonamentalment les policies
locals estam creant un problema o se’ns crea un problema, des
del Govern el que es vol és resoldre aquest problema i per
resoldre’l s’ha d’actuar en defensa dels interessos generals.

Aquest decret llei és la solució definitiva? En cap cas,
aquest decret llei és una passa per arribar a modificar i a tenir
una llei que ens doni aquesta seguretat, aquesta confiança,
aquesta policia que en el segle XXI necessitam, una policia més
arrelada dins el teixit social, més arrelada dins la societat que
doni resposta a les necessitats que hi ha i, evidentment, quan
parlam d’arrelament parlam de policia fixa, no parlam
d’interins.

Per tot això, veiem que podem tenir un problema la
temporada següent, d’aquí a poc temps i s’han de cercar
solucions, per això es crea un termini de tres anys perquè els
ajuntaments puguin anar resolent aquests problemes.

Veiem o sabem tots que els ajuntaments o els ciutadans avui
dia a qualsevol problema que tenen diuen si la policia hi és o
no hi és, si la policia resol o no resol el seu problema. No
parlam del mateix quan parlam d’un atracament, quan parlam
d’una agressió, que quan parlam d’infringir una... norma
ciutadana; no parlam del mateix quan hem de donar seguretat
al dia a dia d’un municipi.

I dient tot això avui..., un és aquí dins parlant, intentant
explicar aquest decret, hi ha tant de moviment, hi ha tant de
giro que un té molta tendència a despistar-se, però nosaltres
com no pot ser d’altra manera donarem suport a aquest decret
llei entre altres coses perquè, ho explicava... no sé si ho
explicava un company, crec que ha estat el Sr. Martí, que és el
tercer decret llei que fa aquest govern en un any i mig, jo crec
que està bé, entra dins del previsible, dins les mitjanes que hi
ha d’haver dins un parlament, no és un abús de decrets llei per
cercar solució a aquests problemes que, com deia, se’ns han
creat.

Però hi ha un concepte que abans d’acabar tot això voldria
deixar molt clar, hem de solucionar dins la policia dues potes,
hi ha dues potes que són importants que deia: la proximitat i
aquest arrelament de què parlava abans. Però hem de cercar
també noves fórmules, noves fórmules de col·laboració entre
ajuntaments. Parlam de societats que jo sé que són diferents, no
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és el mateix el Pla de Mallorca segurament, que els municipis
de la costa de Mallorca; no és el mateix Formentera que un
municipi..., quan dic del Pla algú igual m’haurà de perdonar, no
ho crec, però crec que parl bé, que no tenen la mateixa
problemàtica que pugui tenir Formentera, o que puguin tenir els
municipis tan turístics que tenim a Eivissa; parlam de municipis
que necessiten dimensionar de diferent manera la policia a
l’estiu que a l’hivern. I hem de cercar fórmules perquè això es
pugui fer, perquè ara amb aquest decret quedam quasi que
podríem entendre els ajuntaments tenen la responsabilitat de
dimensionar la policia d’igual manera per a l’estiu que per a
l’hivern. I no és cert, haurem de cercar aquests sistemes perquè
no siguin tots els ajuntaments el que han estat fins ara, unes
policies que s’estiren i s’arronsen en funció de les necessitats
i evidentment que crea problemes el fet que hi hagi aquest
nombre tan elevat d’interins. Ho hem de resoldre i creiem que
és el que fa aquest decret llei.

Però això vol dir que ens hem de posar a treballar ja i de
valent en la nova llei de policia, ens hi hem de posar per
resoldre tots aquests problemes que tenim avui en dia i cercar
solucions de cara al futur, per fer una policia moderna, fer una
policia funcional. I quan jo parl de policies modernes, parl de
policies que donin aquest servei a la ciutadania, que siguin
pròximes, no que siguin cossos tan repressius com algú els vol
veure. La història ens ha ensenyat que hi ha hagut polítics que
han arribat a un ajuntament i el que han volgut és sentir que no
tenien una policia municipal, sinó que tenien Los hombres de
Harrelson i que amb allò podien fer i desfer el que els donàs la
gana. Idò s’ha acabat, s’ha d’haver acabar avui en dia i la
funció és una altra, estar més a prop de ser un servei..., tot són
serveis ciutadans, de col·laboració màxima amb els ciutadans,
però amb els problemes del dia a dia que té la gent.

Jo dins la meva distracció, per la situació que vivim, arrib
a aquest punt dient una vegada més que donam suport, com no
pot ser d’altra manera, a aquest decret.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Fixació de posicions dels grups que no hagin intervengut ni
a favor ni en contra. Pel Grup Parlamentari Popular, atès que
no hi ha cap diputat ni diputada, donam la paraula al
representant de El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, el Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Vivim circumstàncies
peculiars, perquè clar aquí hi ha partits que el que els agrada és
el xou i que han convertit tot això en un xou i qualsevol debat
en un xou, doncs evidentment la tendència fructifica i fa un
efecte contrari important.

Dit això, nosaltres ens cenyirem a l’objecte del debat i
l’objecte del debat és la convalidació d’aquest decret llei i la
seva tramitació com a projecte de llei. Per a nosaltres és molt
important aquesta segona part i m’hi referiré, nosaltres

reconeixem i ho volem dir públicament que la consellera va
parlar, prèviament a aprovar aquest decret llei, amb el nostre
grup parlamentari, nosaltres li vàrem mostrar la nostra total
conformitat que es dictàs aquest decret llei, i estam d’acord
amb aquest decret llei, estam totalment d’acord amb aquest
decret llei. Ara bé, no explicaré el decret llei perquè ja ho han
fet quatre portaveus, evidentment no voldria ser reiteratiu una
cinquena vegada en explicar el decret llei, està claríssima la
seva intenció, la seva necessitat, que és una bona eina, els
problemes que ha creat l’Estat amb la seva llei, etc., tot això ja
s’ha explicat, nosaltres estam totalment d’acord amb el
diagnòstic i en el remei que s’ha posat en aquest moment de
manera transitòria.

Ara bé, nosaltres consideram que un govern que braveja tot
el dia de participació, hauria de deixar que els representants del
poble, que són els seus diputats, poguessin participar en els
processos legislatius. I per tant, només demanam una cosa tan
simple que és que convalidem aquest decret i el puguem
tramitar com a projecte de llei i hi puguem fer aportacions.
Perquè aquí els portaveus que han parlat fins ara, el Sr. Martí
deia: ho hem d’estudiar en detall. Efectivament, ho hem
d’estudiar en detall i per estudiar-ho en detall hem de poder fer
esmenes, perquè, si no, és que no estudiam res en detall,
simplement diem amén al que ens ha encolomat el Govern.

Deia el Sr. Tarrés, que a tots ens agrada parlamentar i
arribar a acords, però, és clar, és que si no ens deixen fer
esmenes és molt difícil arribar a acords. Per això nosaltres
tenim, humilment, la intenció d’intentar arribar a acords i que
ens deixin participar en millorar el text. Que ens sembla bé el
text consellera, però no és perfecte i entendrà que vulguem fer
humils aportacions. Però vostè no vol que facem aportacions,
perquè nosaltres sempre ens hem de creure que el Govern
tramitarà una llei, que això és un futurible, i jo entenc que els
seus socis i els partits que donen suport al Govern, els hagin de
creure, però, nosaltres, que som a l’oposició, els hem de creure
entre cometes. Per tant, ens fiam el just, perquè ja han
incomplert tantes vegades compromisos adoptats que no sabem
si aquesta llei arribarà o no arribarà.

Per tant, nosaltres, si vostès es comprometen a tramitar-ho
com a projecte de llei, per tant, ens donen la possibilitat de
participar i fer alguna millora, votarem a favor de la
convalidació. Si vostès es neguen que puguem participar i es
neguen que puguem fer aportacions en positiu a la seva norma,
ens haurem d’abstenir, per una simple qüestió de forma. Tot i
que volem reiterar que en el fons ens sembla molt bé que s’hagi
dictat aquest decret llei, ens sembla que soluciona una
problemàtica existent i que d’això es tractava en definitiva.

Per tant, ja dic, si ens deixessin tramitar-ho com a projecte
de llei, tendrien el nostre vot favorable a la convalidació.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspon ara al Grup Mixt, al
partit Ciudadanos.
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Vicepresidente, señoras y señores diputados.
Empezamos este período legislativo debatiendo si el
Parlamento valida el decreto ley con el que se pretende regular
una situación generada por los políticos que han gobernado
Baleares y que afecta a unos casi 600 trabajadores que son
policías locales interinos. Una situación alargada en el tiempo,
que ha estallado y ha llegado a su punto crítico con la
resolución del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de 30
de noviembre de 2016, que da la razón a la Asociación de
Policías Locales Interinos de Baleares, y en la que se sentencia
que la función pública sólo la puede ejercer el policía local
funcionario de carrera.

Hoy el 30% de la plantilla de la policía local es interina, el
30%. Y es interina no porque así lo ha escogido el trabajador,
sino porque así lo ha querido y lo ha exigido el legislador,
desde la Ley de 2005, de coordinación de policía local. Con la
paradoja de que la administración local prácticamente no ha
convocado plazas fijas, anteponiendo intereses económicos a
la mejora laboral de las plantillas. Una legislación redactada
por el Partido Popular y consentida y continuada por los
gobiernos del pacte. Un colectivo de casi 600 interinos, no
excepcionales sino habituales. Un colectivo al que se le han ido
sumando una serie de decisiones políticas que han sido
continuos despropósitos. Así en la Ley de 2013 de
coordinación de policía local, ahora en vigor, supuso un nuevo
y caprichoso cambio legislativo que modificó de nuevo, el
acceso a las plazas fijas de policía, sin contemplar un período
de transición con la anterior normativa, perjudicando
gravemente a los agentes que se encontraban forjándose su
currículum para optar a una plaza de funcionario de carrera,
según las exigencias de la ley de 2005.

Y los despropósitos en la actuación política continúan,
cuando en 2013 se modifica el artículo 92.3 de la ley estatal,
reguladora de las bases de régimen local, que expone que sólo
los policías locales, funcionarios de carrera, pueden ejercer
funciones con carácter de autoridad pública. Y estamos en 2017
y no sólo no se ha regularizado la situación de los agentes
interinos a lo largo de estos años, pese a su continua
reivindicación ante tal inseguridad jurídica, sino que,
inexplicablemente en 2015, el Govern del Partido Popular
mediante un decreto desarrolla la figura del policía interino
incluida en el artículo 41 de la nueva ley de coordinación. Algo
inexplicable.

Esta situación de inseguridad jurídica del colectivo ha
estallado, como hemos dicho, y  ha llegado a su punto crítico
con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Baleares
que da la razón al colectivo de policías interinos en lo referente
a la función de autoridad pública.

Llegados a este punto, creo que todos estamos de acuerdo
en que es necesario de manera urgente regular un
procedimiento extraordinario de acceso a las plantillas de
policías locales para darles estabilidad, a la vez que modificar
la Ley de 2003, de coordinación de policial local, que evite de
nuevo este problema.

Desde Ciudadanos hemos analizado el decreto ley que
propone el Govern y vemos que existen determinadas lagunas
en su redacción que pueden convertir este proceso transitorio
en papel mojado para este colectivo, que lleva más de diez años
soportando los vaivenes de los diferentes gobiernos. 

En cuanto a la disposición transitoria primera, sobre el
proceso extraordinario de acceso a las plantillas, se expone que,
como requisito para poder convocar las plazas por este sistema
extraordinario, las plazas han de estar ocupadas por personal
funcionario interino. Esta redacción plantea serias dudas sobre
que el proceso extraordinario sea efectivo para poder ofrecer
las plazas vacantes existentes. 

En primer lugar, si la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Baleares es ratificada en el Supremo, los interinos
tendrán que ser cesados y ya no ocuparan estas plazas. Por lo
tanto, los ayuntamientos que no han realizado las convocatorias
ya no podrán ofertar estas plazas por este sistema
extraordinario debido a que no estarán ocupadas por personal
funcionario interino.

Otro problema que plantea esta redacción es cuando se dé
el caso de interinos que obtengan una plaza en un municipio
diferente al que se encuentran ejerciendo y que en su municipio
de origen no hayan convocado plazas. En este caso, al irse el
interino a su nuevo destino el municipio de origen ya no podrá
convocar esas plazas por el sistema extraordinario. 

Además, y muy importante, esta redacción también impide
que en este proceso de regulación de tres años se puedan
ofrecer las plazas vacantes provenientes de jubilaciones.
Recordemos que se está elaborando un real decreto sobre
jubilación anticipada en policía local que será aprobado
presumiblemente este año. 

Por lo tanto, esta disposición transitoria primera, según
como está redactada, impide que salgan a convocatoria pública
muchísimas plazas vacantes o incluso que se quede muy
reducido en estos tres años.

En cuanto a la disposición transitoria segunda, donde se
propone que los ayuntamientos podrán convocar nuevas bolsas
de acuerdo con el decreto de 2015, hasta que se haya
completado el procedimiento extraordinario de acceso a las
plantillas de policías locales, desde Ciudadanos creemos que,
si bien hoy por hoy la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Baleares no es firme, en el caso de que sea ratificada
por el Constitucional esta disposición quedaría sin efecto. 

También nos preocupa el hecho de que se lleva tiempo
trabajando sobre este decreto y la conselleria todavía no tiene
un estudio, la información, de la relación de puestos de trabajo
que se necesitan en cada municipio para cubrir sus necesidades.
Es decir, se elabora un decreto de regulación de plantillas sin
ni siquiera saber cuántas plazas se requieren o tienen que salir
a convocatoria, quedando además en el aire de qué manera se
van a ir sucediendo las mismas.

Por todo lo expuesto, y debido a las innumerables lagunas
que nos plantea la redacción de esta norma, en la cual no hemos
podido participar, en cuanto a su efectividad para que la
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regulación urgente sea efectiva del colectivo de agentes
interinos, no podemos votar, validar el decreto y en
consecuencia nos abstendremos.

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Correspon ara demanar si la
cambra valida o no el decret llei debatut. S’ha d’entendre que
els vots afirmatius s’entendran favorables a la validació i els
negatius s’entendran... 

Digui, Sra. Prohens. 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. Vicepresident primer. Abans de passar a la
votació demanaria la paraula en nom del Grup Parlamentari
Popular en virtut de l’article 76.3 del Reglament. 

EL SR. PRESIDENT:

Té dos minuts, Sra. Prohens. 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. Vicepresident. Jo crec que s’ha produït un
fet lamentable i, a més, no és el primer pic que es produeix, no
només s’ha faltat al decòrum i al respecte i a la dignitat d’un
grup parlamentari, com és el Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Jarabo ha demostrat, una vegada més, la seva incapacitat
manifesta per ser diputat d’aquesta cambra i per haver-se llegit
el decret que avui s’estava o s’està validant, que suposam que
ni tan sols se l’ha llegit, ha dit que aquest decret era o estava
provocat per la corrupció del Partit Popular.

A més que això és una falsedat i que demostra que vostè ni
s’ha llegit el decret ni té intenció de saber de què va aquest
decret, ha començat a relacionar tota una sèrie de delictes que
ha imputat als membres del Partit Popular, sense que ni tan sols
hagi hagut un judici i ni tan sols hagi hagut una sentència; ens
ha dit que som uns desitjables i que ens hem llevat la careta. I
això, a més, ho fa el mateix dia i a la mateixa hora que una
diputada del seu grup parlamentari sí que declara a uns jutjats
per un presumpte delicte. 

Per tant, Sr. Jarabo, li demanam, en nom del Grup
Parlamentari Popular, que demani unes disculpes públiques per
haver faltat al decòrum, per haver faltat a l’article 76.3 del
Reglament.

I també volem manifestar el nostre rebuig a així com ha
estat dirigit aquest debat, crec que el Sr. Vicepresident primer,
en aquesta situació anòmala que avui no tenim presidenta per
culpa dels embulls que tenen entre el Partit Socialista, MÉS i
Podemos, perquè avui perfectament hi hagués pogut haver un
president o una presidenta en aquest parlament, el vicepresident
primer ha manifestat la seva incapacitat per dirigir el debat...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens, acabi, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... perquè corresponia al vicepresident cridar a l’ordre al Sr.
Jarabo perquè s’atenès a la qüestió del que es parlava. Per tant,
deman disculpes...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens, li hem donat la paraula...

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... tant per part del vicepresident com per part del Sr. Jarabo. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Qui fa les funcions de
president li correspon dirigir el debat.

Com deia, el president demana si la cambra valida el decret
llei debatut. Els vots afirmatius s’entendran favorables a la
validació i els negatius favorables a la derogació. 

Som dins... Sra. Prohens, som dins una votació..

LA SRA. PROHENS I RIGO:

No, Sr. Vicepresident, és que jo he demanat si el Sr. Jarabo
demanaria disculpes i no sé si fa comptes demanar la paraula o
no. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens, el Sr. Jarabo jo entenc que, si no ha demanat
la paraula, no accepta la petició seva.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Idò, nosaltres, atesa aquesta situació, nosaltres ens anam, no
participarem a una votació ni participarem d’aquest circ...

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... però sí demostrant un respecte institucional, una
responsabilitat i una dignitat que no mostra ni vostè, ni tampoc
els membres de Podemos, quedaran els membres de la Mesa
perquè es pugui validar el decret.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Prohens. 

EL SR. JARABO I VICENTE:

No, Sr. Vicepresident.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo, té un minut. 

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Jo no tenc cap problema a
demanar disculpes, no tenc cap problema a demanar tot el que
vostès vulguin, sempre i quan es demostri que jo m’he botat
l’article 76.3, cosa que consider que no és certa. Simplement he
fet una enumeració de les acusacions que un jutge ha vesat
sobre el seu partit, sobre determinades persones.

 Bé, jo he agraït en tot moment la feina esplèndida que fan
els policies locals de Palma, he enumerat les acusacions,
simplement, que recauen sobre vostès. He enumerat fets que
són als jutjats. 

Per tant, jo, insistesc, no tenc cap problema a demanar
disculpes si m’he botat l’article aquest, ara, ara, consider que
no ho he fet, consider que no ho he fet...

(Remor de veus)

... bé, però he entès, però entenc, és clar, no sé qui és qui ho
hauria de jutjar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

..., per la qual cosa faré el que sigui possible perquè la policia
local...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

... i el Govern pugui tirar endavant aquest decret. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo, molt bé, ja ha dit el que volia dir.

Per tercera vegada, començam el procediment de la votació.

El president demana si la cambra valida o no el decret
debatut. Els vots afirmatius s’entendran favorables a la
validació i els negatius favorables a la derogació.

(Remor de veus)

(Els diputats del Grup Parlamentari Popular abandonen la
sala de plens)

Començam la votació. 

Vots a favor?

30 vots a favor, 1 vot en contra i 3 abstencions. 

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Un cop... un cop validat el decret llei, el president demana
si algun grup parlamentari desitja que es tramiti com a projecte
de llei.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sr. President, demanam que es tramiti com a projecte de
llei.

EL SR. PRESIDENT:

Com que hi ha un grup parlamentari que demana la seva
tramitació com a projecte de llei, sotmetem a votació aquest fet.

Vots a favor de la tramitació com a projecte de llei. Votam.

5 vots a favor, 30 en contra.

Per tant no es tramitarà com a projecte de llei.

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

(Alguns aplaudiments)
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