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(El Sr. Vicepresident primer, president en funcions, inicia
el debat)
Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears sobre l’honorabilitat de la maçoneria.
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als portaveus dels grups parlamentaris que facin arribar a la
Mesa les propostes de candidats per a aquesta elecció.
Moltes gràcies.
Tenen qualque candidat?

EL SR. PRESIDENT:
Digui, Sra. Prohens.
Senyors i senyores diputats, començam la sessió amb la
lectura de la declaració institucional sobre l’honorabilitat de la
maçoneria.
Sra. Secretària primera...
LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:
“El 2017 la maçoneria celebra arreu del món el tricentenari
dels seus ideals de lliure pensament i tolerància fraternal entre
tots els éssers humans.

LA SRA. PROHENS I RIGO:
Sí, gràcies, Sr. Vicepresident primer. El Grup Parlamentari
Popular presentarà la Sra. Maria Núria Riera Martos.
LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:
Gràcies, Sr. Vicepresident. El Grup Podem Illes Balears
presentarà el candidat Baltasar Picornell i Lladó.
EL SR. PRESIDENT:

A través d’aquesta declaració institucional el Parlament de
les Illes Balears s’uneix al reconeixement de l’honorabilitat
d’aquests principis amb el desig que en el segle XXI puguem
veure el dia en què cessi el patiment dels que encara avui
suporten persecució, sancions, condemnes penals, exili o són
executats per raó de la defensa de la maçoneria i dels seus
ideals profundament democràtics.”
EL SR. PRESIDENT:
Llegida la declaració institucional, deman als senyors i a les
senyores portaveus dels grups parlamentaris si es pot donar per
aprovada, per assentiment, aquesta declaració institucional.
Per tant, donam per aprovada aquesta declaració
institucional i continuam amb l’ordre del dia d’avui.
(Aplaudiments)
I. Elecció de president o presidenta del Parlament de les
Illes Balears.
El primer punt de l’ordre del dia consisteix en l’elecció del
president o la presidenta del Parlament de les Illes Balears, atès
l’acord adoptat per la Mesa, en sessió de dia 25 de gener de
2017, de declarar vacant el càrrec de president o presidenta del
Parlament de les Illes Balears en aplicació de l’article 39.c) del
Reglament del Parlament.
Per a aquesta elecció es tendrà en compte l’establert als
articles 37, 38 i 40 del Reglament del Parlament i es procedirà
exclusivament a l’elecció del president o presidenta, per la qual
cosa cada diputat escriurà un nom a la papereta que tenen
damunt la taula, i en sortirà elegit aquell que obtengui el vot de
la majoria absoluta dels membres de la cambra en primera
votació. Si ningú no obtenia en primera votació aquesta majoria
es repetirà l’elecció entre els que hagin aconseguit les dues
votacions majors, i en resultarà elegit el que n’obtengui més
vots.
Per a l’elecció del president o presidenta, en compliment
del que estableix l’article 40 del Reglament del Parlament, prec

Si no hi ha més candidats, per tal de procedir a l’elecció de
president/presidenta del Parlament facin el favor d’escriure un
nom... sols un nom a les paperetes, i la secretària primera
començarà a cridar-los per ordre alfabètic perquè depositin la
papereta a l’urna.
Sra. Secretària primera, vol procedir a la lectura dels noms
dels diputats i les diputades?
LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:
Sr. David Abril i Hervás.
Sr. Salvador Aguilera i Carrillo.
Sr. Andreu Alcover i Ordinas.
Sra. Olga Ballester i Nebot.
Sra. Elena Baquero i González.
Sr. Damià Borràs i Barber.
Sra. Isabel Busquets i Hidalgo.
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González.
Sra. Laura Camargo i Fernández.
Sr. Antoni Camps i Casasnovas.
(Algunes rialles)
Sra. María José Camps i Orfila.
Sra. Sílvia Cano i Juan.
Sra. Margalida Capellà i Roig.
Sr. Enric Casanova i Peiro.
Sr. Josep Castells i Baró.
Sr. Gabriel Company i Bauzá.
Sra. Sandra Fernández i Herranz.
Sr. Jaume Font i Barceló.
Sra. Patrícia Font i Marbán.
Sr. Jaume Garau i Salas.
Sr. Álvaro Gijón i Carrasco.
Sr. Antonio Gómez i Pérez.
Sra. María Consuelo Huertas i Calatayud.
Sr. Alberto Jarabo i Vicente.
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir.
Sra. Silvia Limones i Costa.
Sra. Marta Maicas i Ortiz.
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Sra. María Tania Marí i Marí.
Sr. Nel Martí i Llufriu.
Sr. David Martínez i Pablo.
Sr. Josep Melià i Ques.
Sra. Margaret Mercadal i Camps.
Sr. Aitor Morrás i Alzugaray.
Sr. Rafel Nadal i Homar.
Sra. Conxa Obrador i Guzman.
Sra. Isabel Oliver i Sagreras.
Sra. Antònia Perelló i Jorquera.
Sr. Xavier Pericay i Hosta.
Sr. Baltasar Damià Picornell i Lladó.
Sra. Margarita Prohens i Rigo.
Sra. Sara Ramón i Rosselló.
Sr. Antoni Reus i Darder.
Sra. María José Ribas i Ribas.
Sra. Maria Núria Riera i Martos.
Sr. Carlos Saura i León.
Sra. Montserrat Seijas i Patiño.
Sr. Vicent Serra i Ferrer.
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
Sra. Maria Antònia Sureda i Martí.
Sr. Santiago Tadeo i Florit.
Sr. Xico Tarrés i Marí.
Sra. Sílvia Tur i Ribas.
Sra. Francina Armengol i Socías.
Sr. Gabriel Barceló i Milta.
Sra. Pilar Costa i Serra.
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.
Sr. Miquel Vidal i Vidal.
Sra. Joana Aina Campomar i Orell.
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan.
EL SR. PRESIDENT:
Acabada aquesta votació, procedirem al recompte dels vots.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
En blanc.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
En blanc.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
En blanc.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Núria Riera.

Núria Riera.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
En blanc.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Vot en blanc.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
I Baltasar Picornell.
Resultat de la votació, vots emesos, 59; vots en blanc, 5;
vots vàlids, 59; nuls, cap.
Vots a favor de la Sra. Núria Riera: 20.
Vots a favor del Sr. Picornell: 34.
(Aplaudiments)
En conseqüència, atès que ha obtingut el vot de la majoria
dels membres de la cambra, queda proclamat president del
Parlament de les Illes Balears el Sr. Baltasar Picornell, al qual
pregam que passi a ocupar el seu lloc a la Mesa.
(Aplaudiments)
(El Sr. President pren la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Bé. Moltes gràcies. Presidenta del Govern, vicepresident,
consellers i conselleres, diputades i diputats, autoritats,
treballadores i treballadors de la cambra, moltes gràcies avui
per honorar-me en la responsabilitat de presidir aquest
parlament.
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Vull que les meves primeres paraules com a president del
Parlament siguin per lloar la democràcia, que tant va costar
aconseguir no fa massa temps. Sens dubte la democràcia
representativa necessita millorar-se, renovar-se, actualitzar-se
i aprofundir-se per respecte als meus avantpassats, però pensant
sobretot en les noves generacions. El meu compromís és clar i
contundent, més i millor democràcia, més i millor
parlamentarisme i més i millor autogovern. Aquest, i no un
altre, és el meu compromís i la feina que tenc endavant, i em
compromet a no defallir.
Venc d’una casa humil del poble de Felanitx, d’un poble de
la gent feinera, com la majoria de gent de les nostres illes.
L’ensenyança que m’han donat des de ben petit és, amb l’esforç
sincer i feina és com es guanya la confiança i el respecte.
Vull, doncs, agrair a tots els diputats i diputades que m’heu
fet aquest encàrrec. Igualment el meu agraïment als qui encara
no m’heu donat la vostra confiança. Esper guanyar-me-la amb
esforç, feina i diàleg. Tant de bo estiguem totes i tots a l’alçada
de la necessitat d’acords parlamentaris per millorar la nostra
tasca i apropar-la cada vegada més a la necessitat civil de les
Illes Balears.
El filòsof Tódorov afirmava que “Cal donar poder a les
persones, aquest és el significat de la democràcia”, pens que és
desitjable que tenguem en compte aquestes paraules.
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Per això deman compromís, rigor i feina a tothom per
respectar aquest parlament, perquè respectar aquest parlament
és respectar la ciutadania que representam, aquesta cambra del
debat, la producció legislativa, el control al Govern, és a dir,
que, com que és la seu de la sobirania democràtica del nostre
autogovern, ha de ser sempre la casa de la gent.
No els deman que em posin fàcil la meva tasca com a
president d’aquesta cambra, sí que vos prec que el debat, la
confrontació d’idees, la contraposició d’arguments, la dissensió
no arraconi el que m’ensenyaren a ca nostra, que és la bona
educació, per cridar més un no té més raó.
Senyores i senyors membres del Govern, senyores
diputades, senyors diputats, és molta la feina i no hi ha temps
a perdre per seguir treballant, ens queda encara més de mitja
legislatura, vos prec, diputades i diputats, que, mitjançant la
nostra tasca legislativa, ens trobem a l’alçada del repte
d’aconseguir unes illes molt més justes i igualitàries, tal com
repeteix molt sovint també l’historiador Josep Fontana: “La
sola cosa que no és lícita és resignar-se”.
Per tant, visca Formentera, visca Menorca, visca Eivissa i
visca Mallorca.
Moltes gràcies i anem per feina.
(Aplaudiments)

Acabat el capítol d’agraïments, permeteu-me una petició de
disculpa a les persones del Servei de Transcripcions d’aquesta
cambra que hauran de patir el meu accent felanitxer, però la
diversitat d’accents del català és part de la riquesa de la llengua
pròpia de la nostra terra.
Abans parlava de la necessitat d’acords per millorar el
funcionament d’aquesta casa, ara els avanç que també
m’esforçaré perquè aquest parlament sigui la seu d’acords
institucionals pensant en les necessitats de les persones més
febles de la nostra societat i en les famílies illenques que encara
ara pateixen els efectes de la crisi. El Pacte per la Inclusió, que
en el seu dia va signar EAPN Xarxa per la Inclusió Social de
les Illes Balears és un bon exemple.
Però també els convidaria a anar molt més enllà, a tall
d’exemple, aquest parlament no hauria de ser aliè al patiment
que provoca l’anomenada crisi dels refugiats, el massa freqüent
incompliment dels drets humans arreu o la xacra de la violència
masclista.
Certament, avui no començam la tasca d’aquesta legislatura
i tanmateix ha de significar un impuls a la tasca parlamentària.
Com ja he esmentat tenim una feinada per davant, salvar
aquesta distància que fa molt de temps que creix entre la gent
del carrer i els seus representants, des de ja fa molt de temps i
especialment des del 15M tenim la diagnosi i ara toca anar per
feina. A més -com no pot ser d’una altra manera-, acomplir i fer
acomplir el Reglament, la millora de la transparència i obrir el
Parlament a la gent del carrer seran els meus objectius
principals com a president del Parlament, consider molt
important que les ciutadanes i ciutadans d’Eivissa, Menorca i
Formentera percebin que veritablement aquest parlament es
casa seva.

Doncs passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui, les
preguntes parlamentàries.
II.1) Pregunta RGE núm. 1981/17, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás
i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a punts de comptatge a l’autopista Eivissa-Sant
Antoni.
Primera pregunta RGE núm. 1981/17, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, amb la formulació
següent: pensa el Govern instal·lar més punts de comptatge
d’aforament a l’autopista d’Eivissa-Sant Antoni? Té la paraula
el Sr. Aitor Morrás.
EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:
Gràcies, Sr. President. President, es un honor para este
grupo parlamentario y para mí mismo que el azar haya hecho
que justo sea la primera palabra que se da...
(Remor de veus)
...ah, que justo haya sido la primera palabra que se da desde
esta presidencia que, siendo una presidencia que representa a
toda la ciudadanía de Baleares, justo hoy, más que nunca,
también ejemplifica la caterización del poder popular y de la
gente, sort i, com moltes altres vegades has tingut, encert en
aquesta tasca, president!
Y ahora sí, Sr. Conseller, las autopistas de Ibiza, uno de los
ejemplos de malgasto de fondos públicos, una de las cosas que
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más se ha debatido es el número de puntos de conteo de aforo
de coches que sirve para el cálculo del pago a las
concesionarias de las autopistas. En los pliegos de contratación
que han servido para la adjudicación de esas obras se mostraba,
se requería que hubiese 13 puntos de conteo y sin embargo la
concesionaría actual sólo instaló uno y ese uno está instalado
en el sitio de más aforo, de más tráfico de coches. Por lo tanto,
eso supone que hay un aumento del pago de cuotas a las
concesionarías.
Eso entendemos que hay que revertirlo y por eso
preguntamos al Gobierno: si piensa este govern instalar més
punts de comptatge d’aforament a l’autopista d’Eivissa a Sant
Antoni.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Morrás. Té la paraula el representant del
Govern per respondre.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:
Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Conseller, entendemos
que son situaciones que hay que revertir y reconocemos que si
el Govern tiene esa intención de revertir situaciones injustas y
que suponen más gasto de la comunidad autónoma y, por lo
tanto, menos ingresos o menos recursos dedicados a educación,
sanidad y servicios sociales, es bueno.
Recordemos también que hay más despropósitos en las
autopistas de Ibiza y uno es el de las tierras, y de esas también
seguiremos hablando, y queremos también que es otra de las
situaciones que este govern ha de revertir, no únicamente las
que ya están dispuestos a retirar...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Morrás...
EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):
Moltes gràcies, Sr. President, sort i ventura en aquesta nova
etapa que comença, que ben segur ens farà falta a tots.
Sí, Sr. Morrás, per suposat que consideram necessari
incrementar els punts de comptatge, de fet ho farem. És més, a
finals de desembre de 2015, principis de gener, febrer de 2016,
vam realitzar un estudi de compteig i vam detectar que hi havia
un 18% més del trànsit que es comptabilitzava com a
conseqüència que només hi havia un sol punt, com vostè en feia
referència, que estava ubicat al lloc on més trànsit hi ha i que,
per tant, se sobrevalora realment el servei que dóna aquesta
autovia, el que fa que, com que es paga en funció del nombre
de vehicles que hi passen, s’hagi de pagar més.

... de las fincas donde están, sino también del resto de las
fincas.
EL SR. PRESIDENT:
... el temps se li ha acabat.
EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller.

No obstant açò, crec que també n’hem de ser conscients, el
contracte fixa un sol punt, que ningú no ha estat mai capaç de
donar una explicació clara de per què es va acceptar un sol punt
al lloc de màxim comptatge. I de ben segur el que caldria seria
que algú en algun moment tingués la capacitat d’explicar-ho.
En qualsevol cas, nosaltres sí que farem aquesta feina, som
conscients de per on aniran els nombres i que serà un 18%
manco del que realment hi havia. El que passa és que també
hem de saber que la concessionària té un drets adquirits perquè
el contracte es va firmar amb un sol punt i per tant, demana de
la modificació del contracte una condició necessària o bé a
través de l’acord amb ells o, si no, si és des de la unilateralitat
són més qüestions jurídiques, més plets i, per tant, segurament
molt possiblement noves indemnitzacions.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):
Moltes gràcies. Efectivament, és així, és una herència
enverinada, són més de 25 milions d’euros cada any a què hem
de fer front, arribarem al 2029 i ja duim tres legislatures pagant
cada any una quantitat com aquesta. No és comprensible per
cap banda i efectivament, seguirem fent feina per fer possible
si no la reversió, almanco l’ajustament màxim dels preus.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.

En qualsevol cas, sí que tindrem els nombres clars i farem
aquesta feina des del Govern de les Illes Balears de fixar nous
punts de comptatge que permetin tenir de manera exacta el
nombre de vehicles que passen per l’autovia entre l’aeroport,
entre Eivissa i Sant Antoni.
EL SR. PRESIDENT:
Vol fer ús de la paraula, Sr. Morrás? Té la paraula.

II.2) Pregunta RGE núm. 1986/17, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a oposicions en el sector educatiu.
Segona pregunta RGE núm. 1986/17, que fou ajornada a la
sessió anterior, relativa al oposicions al sector educatiu,
presentada per la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del
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Grup Parlamentari Popular, no es debatrà, atesa la sol·licitud
de retirada, presentada per la seva autora, mitjançant l’escrit
RGE núm. 2407/17.
II.3) Pregunta RGE núm. 1987/17, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Sara Ramón
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
infraestructures educatives que finançarà el Govern a
Eivissa.
Passam a la tercera pregunta RGE núm. 1987/17, ajornada
a la sessió anterior, relativa a infraestructures educatives que
finançarà el Govern a Eivissa, que formula la diputada Sra.
Sara Ramón i Roselló del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Sara Ramón i Roselló.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):
Moltes gràcies, president. Enhorabona, sort i molta mà
esquerra.
Sra. Sara Ramón, el Govern de les Illes Balears, la
Conselleria d’Educació, evidentment finançarà totes les obres
que no només farà en aquesta legislatura, sinó les que vostès
varen fer amb convenis amb ajuntaments, perquè vostès
critiquen que els ajuntaments han d’avançar doblers per fer les
obres, i resulta que ara aquest govern està duent a terme el
finançament, amb interessos importants, de les obres que es
varen fer durant la passada legislatura. Per tant el que és vàlid
per a una legislatura també ha de ser vàlid per a l’altra, evident;
si no tenim realment dues formes de mesurar.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:
Gràcies, president, diputats i diputades. Conseller, vostè ha
posat de manifest en moltes intervencions parlamentàries que
és un dels consellers que més ha visitat l’illa d’Eivissa i bé, està
molt bé, però ens agradaria que, després de vint mesos de
govern, s’iniciés ja la construcció d’algun centre educatiu.
Eivissa pateix un greuge comparatiu en inversions
educatives per part del Govern. Per desgràcia no és l’únic que
patim, ho vàrem veure amb el milió que ens varen llevar de
promoció turística amb l’injust repartiment de l’ecotaxa, 3,9
milions a inversions ja adjudicades que estaven en els
pressupostos generals, i en educació ho hem vist a l’inici de
curs, que hem començat amb recursos sota mínims de
professorat de suport per a educació inclusiva.
I ara la història es repeteix amb el Pla d’infraestructura.
Deixen de banda infraestructures molt urgents que no poden
esperar a 2019. La majoria de centres que vostès anuncien
seran els ajuntaments els que hauran d’avançar aqueixa
inversió, una fórmula útil, però injusta per a Eivissa, que el
50% es farà a través d’aqueixa fórmula. No s’ha d’oblidar que
vostès volen firmar nous convenis quan no han dat compliment
als de la legislatura passada, com la segona fase de l’IES Santa
Eulària o els mòduls de formació professional, com el de
nàutica també a Santa Eulària.
Tres consellers hem tengut aquest gener a Eivissa per durnos bones notícies, Iago Negueruela, Pilar Costa, vostè mateix
i la presidenta, per dir-nos el bon repartiment de l’ecotaxa segons vostès, és clar- i per dir-nos que per fi tendrem una
escola d’hoteleria i una escola oficial d’idiomes. Això sí, el
Govern balear no desemborsarà ni un euro, ho farà el consell i,
sincerament, no li toca a ell, toca al Govern de la mateixa
manera que ho va fer aquí a Palma.

En qualsevol cas estam contents que l’Escola Oficial
d’Idiomes i l’Escola d’Hoteleria, que s’han de posar a Sa
Coma, siguin finançades pel Consell Insular d’Eivissa. És que
la col·laboració institucional no està bé?, és que realment no és
necessària una col·laboració i una coordinació? Jo crec que no
cal trobar ossos al lleu, i si realment el Consell d’Eivissa té Sa
Coma com una qüestió estratègica crec que està bé aquesta
col·laboració. En qualsevol cas nosaltres des que vàrem
començar a Eivissa hem invertit més d’1 milió d’euros quant a
infraestructures, estam licitant o estam a punt de licitar per
valor d’uns 800.000 euros en temes de Can Misses, etc., i tenim
clar quines són les infraestructures que hem de fer en aquesta
i la propera legislatura.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, conseller. Té la paraula la Sra. Ramon.
LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:
Durant la passada legislatura, Sr. Conseller, es va fer un
gran esforç per dotar de centres educatius l’illa d’Eivissa, i com
li he dit és una bona fórmula però no és justa per a Eivissa.
Quan el deute és històric també ho ha de ser el finançament i
també ho ha de ser l’esforç. L’illa d’Eivissa, juntament amb la
de Formentera, som els que hem tengut un increment més alt
d’alumnat de primària i les necessitats són molt urgents.
La meva rèplica és un prec, Sr. Conseller: li preg que refaci
aquest pla d’infraestructures i ho faci de forma seriosament,
juntament amb els consells escolars i amb un mapa escolar, i li
preg que la pròxima volta que venguin de visita a Eivissa
venguin amb compromisos reals i no a vendre fum i a fer-se la
foto.
Moltes gràcies.

Per això, Sr. Conseller, quines infraestructures educatives
pensa finançar durant aquesta legislatura el Govern balear a
l’illa d’Eivissa? Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller.
Gràcies, Sra. Ramon. Té la paraula el representant del
Govern per respondre.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):
Moltes gràcies, president. Vostès en lloc de fum el que
varen fer va ser retallades. Per tant nosaltres quan realment
deim que farem una cosa, la feim.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el representant del
Govern per contestar la pregunta.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

(Alguns aplaudiments)
En qualsevol cas, Sra. Sara Ramon, nosaltres estam
treballant per millorar les infraestructures d’Eivissa tal com li
he dit. En aquests moments estam pendents del solar de Sant
Josep, estam pendents del solar de Formentera, estam en
contacte -i vostè ho sap- amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia per
l’ampliació de Sant Carles; també estam pendents de
l’Ajuntament de Santa Eulària per dur a terme un nou CEIP
d’aquest municipi, i tenim tota una sèrie d’infraestructures que
farem aquesta legislatura.
Per tant fum, no n’hem fet, no en feim, no en sabem fer;
això en tot cas vostès en saben més, i en qualsevol cas el que li
dic és que nosaltres el que feim és un pla d’infraestructures de
l’any 16 a l’any 23, i això significa una planificació d’acord
amb les necessitats. Som conscients que Eivissa ha crescut molt
demogràficament i treballam per això, i seguirem treballant
aquesta legislatura i, si escau, la propera.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Moltes gràcies, president. Sr. Lafuente, moltes gràcies per
la seva pregunta. És evident que la disminució d’estudiants de
les escoles oficials d’idiomes comença el curs 13-14; des del
curs 13-14 hi ha hagut una disminució progressiva del nombre
de persones matriculades a les escoles oficials d’idiomes de les
Illes Balears. Això pot tenir distintes interpretacions; és evident
que quan hi ha una situació de crisi econòmica com la que
patim i hem patit és evident que el nombre de persones que es
matriculen als cursos en general se sol incrementar de forma
significativa; quan aquesta crisi va baixant, aquestes persones
disminueixen de forma important.
Diré que en tot cas és evident que la disminució
d’estudiants no és una cosa privativa d’aquestes Illes Balears;
per exemple l’escola oficial de Madrid està disminuint
progressivament el nombre d’estudiants. Per tant hem de fer
una reflexió sobre quina ha de ser la resposta adequada per tal
d’intentar que el nombre d’estudiants es mantengui i després
que tenguin bons resultats, perquè també cal dir que en un
moment determinat, a la passada legislatura, hi va haver un
increment en un moment determinar del nombre d’estudiants
perquè tothom volia una titulació determinada; no sé si ho feien
per aprendre anglès o per aprendre un altre idioma, però el que
és evident és que el nombre de persones que deixaven els
estudis de l’Escola Oficial d’Idiomes també era important.

(Alguns aplaudiments)
II.4) Pregunta RGE núm. 1985/17, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel
Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
disminució d’alumnes a les escoles oficials d’idiomes.
Quarta pregunta, RGE núm. 1985/17, ajornada de la sessió
anterior, relativa a disminució d’alumnes a les escoles oficials
d’idiomes, que formularà el Sr. Diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Juan
Manuel Lafuente i Mir.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia, conseller.
Recentment els mitjans de comunicació donaven a conèixer la
notícia d’una important disminució d’alumnes a les escoles
oficials d’idiomes d’aquesta comunitat autònoma.
Fonamentalment la disminució era en llengua anglesa, i
especialment -deia la notícia- a professors; la disminució estava
al voltant d’un 45% d’alumnes, passaven de..., bé, en aquest
moment hi havia 1.000 alumnes, i hi havia hagut una
disminució de 655 alumnes.
Quina valoració fa el conseller d’Educació d’aquestes
dades?

Per tant crec que és important consolidar l’Escola Oficial
d’Idiomes, intentar que aquestes responguin a les necessitats,
i nosaltres el que estam fent en aquests moments és donar una
resposta fent cursos específics per a professors. Hem fet una
oferta de 375 places i s’han omplert amb públics i concertats,
perquè el que volem no només és professorat que tengui un bon
coneixement dels idiomes. Cal dir que han disminuït també
l’anglès, el francès, el rus, el xinès, etc., (...), i que realment el
que ens interessa dels professors és que tenguin un bon nivell
d’anglès o d’altres idiomes i tenguin la metodologia adequada.
Per tant estam treballant per intentar fer una resposta adequada,
seriosa i rigorosa, perquè els nostres professors tenguin un
millor nivell de cara a aportar un ensenyament adequat als
nostres escolars.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Lafuente, vol fer ús de la
paraula? Té la paraula.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Sí, Sr. President, gràcies. Bé, jo supòs que tothom està
d’acord i coincidim que el coneixement d’idiomes és
fonamental per a una correcta... una bona formació, i que també
és fonamental per a una ocupació en el futur; és fonamental per
als joves, per trobar feina de qualitat. També crec que
coincidirem tots que en aquesta comunitat -bé, no sé hi
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coincidim tots, però és una realitat- vivim del turisme; fins i tot
aquells diputats que estan en contra del turisme viuen del
turisme.
Per tant crec que a l’ensenyança pública de qualitat també
és fonamental tenir un ensenyança d’idiomes de qualitat, que
l’ensenyança d’idiomes no sigui una qüestió vetada només a
ensenyances privades d’elit sinó que sigui una ensenyança de
qualitat també a l’escola pública, i el que ens preocupa,
evidentment, és que vostès hagin fet una norma en què
incrementar l’ensenyança d’anglès, per exemple amb
assignatures en anglès, sigui quasi quasi voluntari, una
interpretació crec que equivocada de l’autonomia de centre, idò
és quasi quasi voluntari, amb la qual cosa què passa?, que hi ha
menys estudiants d’idiomes a les escoles oficials, hi ha pitjor
formació dels professors, hi ha pitjor formació d’anglès, hi ha
pitjor qualitat a l’ensenyança i una pitjor possibilitat d’ocupació
dels nostres joves, i desgraciadament el que sí lideram és
l’abandonament escolar primerenc amb un 26,5%, que en açò
som els primers de tot Espanya. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el representant
del Govern, el Sr. Martí March.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Hem vist anunciat per part del conseller d’Educació i
Universitat un Pla de manteniment dels centres de secundària.
Ens podria explicar Sr. March en què consisteix?
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):
Moltes gràcies, president. Avui m’explota una mica
parlamentàriament...
(Algunes rialles)
Vostè sap, Sr. Camps, que m’encanta que em facis
preguntes, perquè realment escoltar-lo a vostè a mi em posa en
tots els sentits.
(Rialles)

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí March i Cerdà):
Moltes gràcies, president. Sr. Lafuente, no sé exactament al
final què ha dit, perquè ha fet un totum revolutum. Però jo li
vull dir que en tema d’idiomes hem fet una norma que és
comparable a altres comunitats autònomes, en tot cas jo li
recoman que llegeixi un estudi que ha fet la Carlos III sobre la
proposta bilingüe de la comunitat autònoma de Madrid.
Nosaltres en aquest moment hem incrementat de forma
significativa els auxiliars de conversa a les escoles de les Illes
Balears. També fem un desdoblament de l’ensenyament de
l’anglès en els centres de secundària, quan aquests estan a 16
estudiants.

Parlamentàriament...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Guardin silenci per favor! Guardin silenci!
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):
És evident que...
(Remor de veus)

I jo li vull que a les reunions que fem amb els claustres de
professors, agraeixen de forma clara aquest desdoblament,
perquè fa possible que l’increment de l’aprenentatge dels
aspectes de comunicació oral, que és un dels aspectes febles
(...) ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Martí, se li ha acabat el temps.
II.5) Pregunta RGE núm. 1988/17, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps
i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
Pla de manteniment dels centres de secundària.
EL SR. PRESIDENT:
Cinquena pregunta RGE núm. 1988/17, relativa al Pla de
manteniment dels centres de secundària, que formula el diputat
Sr. Antoni Camps i Casasnovas del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas.

EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, guardin silenci per favor!
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):
Es nota que avui és el Dia de Sant Valentí!
Bé, Sr. Camps, vostè sap que a alguns instituts tant de
Menorca com d’Eivissa, hi ha hagut una sèrie de problemes de
manteniment del tema de la calefacció. Jo li record dues coses,
primer de tot, el manteniment de la calefacció i altres qüestions
dels centres és competència en el CEIP dels ajuntaments, que
ho fan d’una forma seria i rigorosa, en general. Mentre que els
centres, els instituts de secundària, el seu manteniment el fan
els directors d’aquests centres.
Nosaltres evidentment no ens en rentam les mans. El tema
de Menorca es troba en procés... se resol d’una forma clara. A
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Eivissa a Balàfia ja està totalment resolt. El Conservatori
Professional d’Eivissa ja funciona d’una forma més o manco
adequada, però que encara hi ha una sèrie de problemes.
Però nosaltres el que volem són dues coses i és el que fem
en aquests moments: primer de tot, fem una radiografia de quin
és l’estat dels sistemes de calefacció dels centres de secundària
de les Illes Balears, perquè el que volem és prevenir que no
torni passar el que ha passat a alguns centres determinats, que
no cal exagerar. Ja sé que vostès s’apunten a un bombardeig,
quan hi ha qualque problema, vostè hi és, vostè sempre hi és
per tal d’intentar..., en fi, donar una mica més de
transcendència “tuitera” a aquestes qüestions.
I jo li vull dir que miram aquesta radiografia i aquesta
diagnosi. Però, al mateix temps, treballam amb els centres
perquè tenguin un tipus de contracte de manteniment i no passi
el que passa a alguns centres que feia anys que no feien el
manteniment adequat.
Per tant, la conselleria no serà una conselleria laissez faire,
això nosaltres no ho som, laissez faire en aquests temes, i el
que farem serà una conselleria que vol que els centres facin la
seva feina i si hem de donar un ajut especial perquè això sigui
una realitat, ho farem.
Moltes gràcies.

la concertada, quan curiosament els de la pública sí que l’han
cobrada.
Ahir mateix sortia la notícia que l’Assemblea de Docents
planteja denunciar a Treball, l’excés d’alumnes que hi ha a un
bon nombre d’aules de diferents col·legis, no s’acompleixen les
ràtios legals. I no parlem del retrocés en el nombre de mestres
de suport, retrocés de la llengua estrangera a moltes escoles, o
la constant persecució contra l’escola concertada.
Sr. March, vostè té un discurs que sona bé, vostè fa uns
plans que sobre el paper fins i tot hi podríem estar d’acord,
però la seva gestió no acompanya les seves paraules. Fa plans,
està molt bé, però no ens podem quedar només amb una foto,
no ens podem quedar només en explicar els plans, anar a cada
illa a explicar els plans, perquè gestionar i solucionar els
problemes dels centres educatius és una altra cosa. Al final la
seva gestió es pot qualificar molt senzillament: ni una mala
palabra, ni una buena acción.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Antoni Camps. Té la paraula el Sr. Martí
March.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Antoni
Camps.
EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:
Moltes gràcies, Sr. President. Després de la tirada de tejos
del conseller..., en fi, podem quedar per fer un cafè si...
(Algunes rialles i remor de veus)
No més! No més, eh!
En qualsevol cas, moltes gràcies per les seves explicacions,
i de fet, no seré jo qui critiqui que vostè es dediqui a fer plans.
De fet, en poc temps hem vist anunciat un Pla d’infraestructures
educatives, un Pla d’èxit escolar, i ara precisament aquest Pla
de manteniment dels centres educatius de secundària. I com es
diu habitualment, el paper ho aguanta tot, que els plans jo no
discutiré si són encertats o no, el problema però és quan baixam
a la realitat, el problema és quan passam del paper als fets, al
dia a dia.
Jo li vaig dir a una Comissió d’Educació, la música sona bé,
però la lletra no és correspon a aquesta música. I ho hem vist
per exemple en els nombrosos casos de col·legis que vostè
anomenava i instituts, on no han funcionat les calderes de la
calefacció. O per exemple, l’augment que hi ha hagut durant la
seva legislatura, durant la seva gestió, del nombre de barracons.
Hem vist també com el sindicat USO vol demandar la
conselleria per no pagar la resta de paga doble als docents de

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):
Sr. Camps, li recordaré una cosa, la passada legislatura
molts centres de secundària no varen poder posar la calefacció
perquè no tenien doblers per comprar gasoil. Ara els tenen i no
només els tenen, sinó que realment duen a terme les seves
accions.
(Alguns aplaudiments)
Vostè sempre, Sr. Camps, ho mescla tot, ho mescla tot
d’una forma poc seriosa, rigorosa, sense evidències. Vostè crea
el titular a la superfície, perquè si realment aprofundís veurà
que el que diu no té res a veure amb la realitat. Però vostè
segueixi amb la seva realitat, que nosaltres ja farem la nostra
feina, que per això ens han dit que ho facem. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
II.6) Pregunta RGE núm. 2335/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació de les
urgències dels centres hospitalaris de les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Sisena pregunta RGE núm. 2335/17, relativa a saturació de
les urgències dels centres hospitalaris de les Illes Balears, que
formula la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys del
Grup Parlamentar Popular. Té la paraula la Sra. Misericòrdia
Sugrañes i Barenys.
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LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
Gràcies, Sr. President. Ja em semblava, conseller, Sr.
March, que tant d’amor acabaria malament!
A veure, tot i que la pregunta que avui faig ja s’explica en
si mateixa, crec que val la pena precisar que aquesta pregunta
es formula com a conseqüència dels fets que vam viure els
passats dies de gener, en els quals hi va haver una certa
problemàtica quant als llits dels hospitals.
Ens agradaria conèixer realment quin és la impressió de la
conselleria en relació a la situació de caos per manca de llits
hospitalaris que es van viure aquells dies, i saber, en definitiva,
quines mesures correctores pensa aplicar la conselleria per
evitar que això es torni produir.
Gràcies.
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Es va demanar una compareixença del conseller de Salut
que no es va produir perquè vostès varen dir que era una
afirmació que no es corresponia amb la realitat, i tot i així la
Defensora del Poble, Soledad Becerril, va venir per veure a
l’any 2015 la situació de les urgències perquè en aquell
moment sí que eren un problema.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, consellera. Té la paraula la Sra. Sugrañes.
LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, jo dades ja...
és que ja no cal que les doni jo, n’hi ha prou remetre’m a totes
les fotos, a tot el que ha sortit en premsa i, i al que denuncien
els professionals, al que denuncia el Sindicat de Metges.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Té la paraula la representant
del Govern per respondre la pregunta.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):
Gràcies, president, i enhorabona! Molt bon dia a tothom.
Sra. Diputada, m’agradaria que em donàs una sola dada
objectiva, una sola dada objectiva vostè per aquesta afirmació
que fa de caos, o sigui ja no és saturació, ja és caos
directament.
Miri, les xifres indiquen que les urgències aquesta
temporada, els mesos de desembre, de gener i ara de febrer,
estan molt millor, estan un poc millor que l’any passat i molt
millor que fa dos anys. Vostè ens ha fet més de 800 sol·licituds
d’informació, entre preguntes, sol·licituds d’informació damunt
la pressió assistencial, les urgències, les llistes d’espera i les té
totes contestades. Tampoc passava a l’altra legislatura, totes
contestades.
Però, bé, li diré i ho diré públicament, la pressió
d’urgències a l’any 2015 era d’un 87%, i el mes de gener del
2017 és d’un 77%. L’ocupació de Son Espases era d’un 99 i el
mes de gener del 2017 ha estat d’un 80%. Per tant, no hi ha cap
servei de la xarxa pública en aquests moments, ni hi ha hagut,
que estigui saturat. I això no vol dir que no hi pugui haver
moments en què la demanda és elevada.

Miri, jo li agraeixo intentar les seves bones paraules, encara
que sempre surt a las herencias, però ha quedat clar que el dia
31 de gener el Sindicat Metge va denunciar la saturació del
Servei d’Urgència, unes 70 persones estaven en llista d’espera
d’ingressos hospitalaris i tot ho vam veure a les fotos del diari.
Com que el sistema no es podia absorbir han de quedar en
espera de llits en filera ocupant els passadissos de Son Espases.
Miri, només pensar en aquesta imatge la veritat és que fa
esgarrifar, persones que passen hores i dies en camilla a un
passadís amb un malalt davant i un altre darrera esperant torn
d’ingrés. No sembla una atenció sanitària ni el servei de
qualitat que tots voldríem poder tenir com a ciutadans que
pertanyem a la societat del benestar, ni tan sols sembla que es
puguin donar unes condicions profilàctiques adients a aquestes
patologies, sinó més aviat una col·lecció de virus en filera.
Aquests retards en l’ingrés probablement no va fer sinó
retardar també la solució de cadascun dels casos que
demanaven atenció, però a més, es dóna la circumstància que
no s’ha tractat d’un tema puntual ni d’una situació aïllada de
l’hospital de Son Espases, sinó que, segons denuncien els
mateixos professionals, va ser una situació que s’ha cronificat
i s’ha donat a Son Espases, a Can Misses, a Manacor. Una
cosa, idò, prou habitual. És per això que esperam que això es
pugui resoldre amb urgència.
Li deman que deixin de fer tants de plans i tants d’estudis...
EL SR. PRESIDENT:

Miri, el passat dia 6 de febrer, que encara ens trobàvem amb
una taxa d’incidència elevada de grip, vàrem tenir 1.339
urgències, sempre diem que més de 1.300 ja és un nombre
considerable d’urgències; un nombre semblant vàrem tenir el
2015. Sap la diferència? Nosaltres tenim i disposam de 1.922
llits i vostès el 2015 tenien 1.761, és a dir, 161 llits menys, 161,
Sra. Diputada. Això vol dir una millor gestió, vol dir posar
recursos a l’abast de les necessitats de la població i donar
solució als problemes. Per això, no hi ha tal problema, tot i que
vostè s’hi entesta. Es dediquen a això, a no posar els recursos,
a fer retallades, a treure gent fora, en nom d’un suposat estalvi
que l’únic que fa és perjudicar la població.

Sra. Sugrañes, se li ha acabat el temps.
LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
... i que, efectivament, li donin...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
No vol fer ús de la paraula, Sra. Patrícia.
II.7) Pregunta RGE núm. 2337/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Isabel Cabrer i González,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost del
Pla insular de transport regular de viatgers per carretera
de Mallorca.
Passam a la setena pregunta, RGE núm. 2337/17, relativa
a pressupost del Pla insular de transport regular de viatgers per
carreteres de Mallorca, que formula la diputada Sra. Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Margalida Cabrer i González.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Es troba
en aquest moment a informació pública l’aprovació inicial del
Pla insular de transports regulars de Mallorca, elaborat pel
Govern de les Illes Balears, un pla que és motiu de greu
polèmica i és cada dia en els mitjans de comunicació. Trobam
a faltar dins aquest pla una eina bàsica dins qualsevol pla que
és la seva valoració econòmica i finançament, perquè, en cas
contrari, no és un pla sinó que és fum.
En aquest sentit el pla fixa uns objectius durant un període
de 8 anys, fins a l’any 2025, d’augment de la demanda de
transport públic en un 25% i assenyala com una eina bàsica la
reducció del temps del trajecte amb distints mecanismes, però
un que figura és la construcció de carrils bus-VAO a les
mitjanes de l’autopista de Peguera i la de Llucmajor.
A part que des del nostre grup valoram positivament que les
mitjanes de les autopistes, que varen ser motiu de radical
oposició quan es construïen, idò, serveixin dins el seu pla de
transport públic, ens agradaria conèixer la seva valoració
econòmica, el seu finançament i els terminis d’execució.

cada viatger que moguem. Una ràtio alta, bona, entenem
nosaltres, que, si la comparam amb altres infraestructures i amb
altres serveis, queda molt bé.
Moltíssimes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Diputada
Mabel Cabrer, Margalida Cabrer, perdó.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè no em contesta
la pregunta, jo li he dit que vostè preveu que augmentarà un
25% la demanda en 8 anys i diu, com ho farà? Idò, ho faré amb
una sèrie de mecanismes, però el principal, entenem, que és la
reducció del trajecte per la competitivitat amb el cotxe perquè
les carreteres, l’autopista de l’aeroport estan saturades i diu,
construirem un tercer carril a les mitjanes de l’autopista de
Peguera i a l’autopista de Llucmajor que seran d’ús per a busos
preferents i cotxes amb més de tres ocupants.
Molt bé, per això, que està molt bé, clar, no hi figura cap
valoració econòmica, no hi figuren terminis, per la qual cosa,
si no hi figura és evident que vostè no assolirà aquests objectius
i és evident que vostè simplement, idò, fa autobombo, fa fum,
però no hi ha una realitat econòmica viable perquè aquest pla
sigui una realitat perquè aquestes infraestructures de tercers
carrils a les mitjanes per ventura són, idò, parlam de
pressuposts de 40, 50, 60 milions d’euros amb uns projectes,
terminis d’execució. Efectivament, parlam de molts de doblers
construir aquestes mitjanes, per la qual cosa jo li deman que en
aquesta informació pública o realment faci una valoració
econòmica dels costs del pla per aconseguir els objectius o
llevin, llevin, aquesta previsió, no enganyin la gent i deixin de
fer autobombo.
Moltes gràcies.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Té la paraula el Sr. Marc Pons.

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Cabrer, i
benvinguda al debat parlamentari. El Pla de transports en si
l’han confeccionat els propis tècnics de la casa i el cost del pla
en si no ha costat recursos externs.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 37,7 milions d’euros de
pressupost, li he explicat abans, si no ho ha escoltat crec que
val la pena vagi afinant en certa manera amb aquesta dinàmica.
Està en el pla, el pla hi és. Hi va haver infraestructures que no
es van planificar mai, el metro no el vam trobar mai planificat,
va ser una decisió que es va prendre directament...

A partir d’aquí, serveis de transport terrestre, una millora de
la xarxa d’un 43% quant a serveis, els recursos econòmics els
trobarà vostè en el pla, fixen un cost previst anual de 37,7
milions d’euros, uns ingressos de 27 milions d’euros. Per tant,
una desviació de 10 milions, 10,7 milions d’euros, que seran
recursos propis que si ho comparam amb el fet que haurem de
moure, i aquesta és la previsió, 11 milions de passatgers parlam
en aquests moments, per tant, que representaran 97 cèntims per

(Alguns aplaudiments)
... que ens va costar a tots 453 milions d’euros, que pagarem
fins a l’any 2029, que cada any quan començam els pressuposts
ja hi ha 50 milions d’euros que se’n van directament a aquesta
herència que fa tres legislatures que pagam, i ningú no ha donat
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cap explicació realment factible del que va ser. Escoltar-la a
vostè ara aquí exigint, que fem un pla on no hi ha recursos, i jo
li parl de 37,7 milions d’euros, que ens diu que tot açò és fum
i que resulta, que resulta que vostè no va planificar... a mi em
sap molt de greu.
Tenen davant vostè una proposta, l’hem explicada,
representa un bot cap endavant qualitatiu molt important en
matèria de transport públic, molt important, que farà que
nosaltres donem resposta a allò que vostès no van ser capaços
de fer, van anar cap a Son Castelló quan resulta que havien
d’anar cap a l’aeroport a l’hora de planificar les coses, i ens
vam equivocar i es van equivocar i ho pagam tots ara. Aquesta
va ser la seva manera de planificar, sense posar-ho a cap pla,
nosaltres en tenim un a exposició pública perquè tots vostès
puguin fer al·legacions. Esper poder-les veure per escrit.
Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
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tramiten? Quins canvis legislatius per ser més transparents, més
clars i més eficaços en la lluita contra aquest incompliment
jurídic que fan les empreses de lloguer turístic?
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Melià. Té la paraula el Sr.
Vicepresident.
EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):
Gràcies, enhorabona, Sr. President, pel seu nomenament.
Sr. Diputat, efectivament existeix un règim sancionador,
que no és suficient avui, però és el que podem aplicar, previst
a la Llei 8/2012, la Llei turística, que preveu com a infracció
greu la publicitat o comercialització d’empreses que no s’hagin
donat d’alta o hagin dut a terme la comunicació prèvia, això és
tot el que diu el règim sancionador.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.
II.8) Pregunta RGE núm. 2329/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a incompliment d’empreses de cotxes
de lloguer.
Passam a la vuitena pregunta, RGE núm. 2329/17, relativa
a incompliment d’empreses de cotxes de lloguer, que formula
el diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr.
Josep Melià i Ques.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme,
com vostè sap perfectament, el Decret del Reglament de la Llei
de turisme, el Decret 20/2015, estableix una obligació per a
totes les empreses de cotxes de lloguer de donar-se d’alta i
d’informar l’administració de les modificacions de la seva flota.
Sobre aquesta qüestió li vàrem fer una pregunta el maig de
2016 i vostè ens va contestar que de les 180 empreses que hi
havia a les Illes Balears, n’hi havia només 70 que s’havien
adscrit. Per tant, hi havia més de la meitat que no estaven
inscrites, que no complien l’obligació jurídica que tenien.
Davant d’aquesta situació nosaltres, com sap, defensam que
es procedeixi a ordenar el sector del lloguer de cotxes i que la
conselleria s’impliqui d’una manera amb aquesta qüestió, però
és que, després, el gener del 2017, llegim al diari que Mallorca
afronta un altre estiu amb cotxes de lloguer incontrolats, i que
la Conselleria de Turisme critica la falta de col·laboració de les
empreses de rent a car.
I nosaltres ens demanam: a part de queixar-se que no els
donen la informació i que no acompleixen les seves
obligacions, quines accions, més contundents, més d’inspecció
i de policia, adopten vostès? Quants règims sancionadors

D’acord amb aquest règim sancionador, hem fet una
campanya d’inspecció aquest estiu on s’han visitat més de 100
establiments. Tots els rent a cars no inscrits que hem trobat
s’ha aixecat acta d’infracció; s’instrueixen actualment els
expedients corresponents. I també, a la vegada, li he de dir que
treballam en la modificació de la llei actual, per millorar no
només el règim sancionador, sinó tot el que fa referència al
règim que afecta els rent a cars, juntament amb l’estudi, que
també s’elaborarà el 2017, que es va encarregar per part del
Parlament de les Illes Balears, li ho record, a proposta,
precisament, seva.
Li he de dir que les actes d’inspecció aixecades aquest 2016
han estat 50 i els expedients sancionadors iniciats han estat 10,
i que, a dia d’avui, en el registre hi ha 135 empreses, totes les
grans s’han apuntat. I en aquests moments els rent a cars amb
seu a Mallorca no hi hauria d’haver problemes, en principi,
però es van apuntant d’una manera més lenta per problemes
burocràtics.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Josep Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Traiem una primera
conclusió, que vostès fan comptes augmentar, modificar el
règim sancionador per poder ser més contundents davant els
incompliments per part de les empreses de rent a car, aquesta
conclusió la compartim, pel que he entès.
I segon tema que li vull plantejar, vostè em diu que han
obert 10 expedients; de les xifres que manejam, perquè és clar,
les empreses són comptades, com dirien, són faves comptades
això, per tant, si vostè em deia que hi havia 180 empreses i n’hi
ha 135 que s’han donat d’alta, és evident, n’hi ha 45 que
incompleixen, amb números rodons. Vostès només n’han obert
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10, jo crec que tenen capacitat, tenen acció i tenen perfectament
la informació per obrir l’expedient a totes les empreses
incomplidores, perquè són comptades i les deuen conèixer
perfectament, per tant, entenem que la seva acció hauria de ser
més clara en relació amb totes aquestes empreses
incomplidores les quals tenen nom i llinatges i que vostès han
de tenir detectades.
EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
Gràcies, Sr. President. Encara és molt recent el debat sobre
els pressuposts del 2017, el nostre grup i aquesta diputada van
posar damunt la taula la qüestió de l’aparcament de Son
Espases. Bé, la polèmica no s’ha torbat a aparèixer, ara ja no
solament són els usuaris, sinó els treballadors del centre
hospitalari que necessiten un lloc per deixar el cotxe i evitar
que es trobin amb sancions de 65 euros i totes les incomoditats
d’haver d’anar a recuperar el seu cotxe al dipòsit.

Sr. Melià, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.
Té la paraula el Sr. Vicepresident.
EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):
Sí, gràcies, Sr. President. Ja li he donat les xifres, no les
tornaré repetir, efectivament, s’han fet nombroses actes. Per
primera vegada hi ha hagut una campanya d’inspecció
específica per als rent a cars el 2016, el 2015 no hi va ser, li
record que el Govern actual va entrar el juliol i ja es va trobar,
per tant, el que es va trobar, i el resultat va ser que el 2015, el
2014 també, hi va haver zero, zero inspeccions, zero
expedients, zero de tot.
Per tant, evidentment, fem un bot quantitatiu important.
Així i tot, com he dit abans, haurem d’afrontar els canvis
legislatius, entre d’altres coses, les variables que molts dels rent
a cars que fan feina a les Illes Balears tenen la seu fiscal a
altres comunitats autònomes i per tant la normativa que han
d’acomplir no és la d’aquí, sinó la d’altres comunitats
autònomes, i això també és un impediment important legal, tal
i com es troba la legislació per dur a terme, i totes aquestes
variables s’han de tenir en compte.
En qualsevol cas, com li he dit abans, el Govern ha fet una
tasca que no s’havia fet mai en aquest sentit, aquest pla
d’inspecció a posta per als rent a cars, amb l’objectiu que totes
les empreses que es trobin en aquests moments operant a les
Illes Balears acompleixin la legalitat.
Moltes gràcies.

Aquest govern, que tant sap de retribucions i salaris a l’alça,
també hauria de començar a pensar en el concepte de retribució
emocional, que no costa tant, i que es pot traduir en facilitar la
vida als treballadors en el seu dia a dia.
Se solucionarà o no se solucionarà aquest tema? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Té la paraula la Sra.
Consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):
Gràcies, president. No deixa de ser curiós que em demani
solucions, Sra. Sugrañes, quan, com sap perfectament, qui va
decidir, amb més ombres que clarors, on construir l’Hospital de
Son Espases, amb el projecte que va suposar i amb els
problemes que no varen preveure, ni d’accessos ni de manca de
places. És que crida l’atenció ara voler parlar de Son Espases.
Evidentment, l’aparcament de Son Espases no té un
problema, en té dos: un és la manca d’espai i l’altre és el
pagament de l’aparcament.
Quant a la manca d’espai, ja a la legislatura 2007-2011 es
va haver de fer una modificació del contracte de concessió per
ampliar la zona, per ampliar les urgències i per ampliar les
places d’aparcament, perquè les que varen planificar vostès no
bastaven ni per al mateix personal. Sempre ens toca el mateix,
donar solució als problemes que ens deixen la legislatura
anterior, és prou evident també...

EL SR. PRESIDENT:

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident.

... el que trobam, no?

II.9) Pregunta RGE núm. 2336/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a solució del
problema de l’aparcament de l’Hospital de Son Espases.
Passam a la novena pregunta, RGE núm. 2336/17, relativa
a solució del problema de l’aparcament de l’Hospital de Son
Espases, que formula la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Com a mínim, nosaltres estudiam com poder-lo ampliar i el
tornarem ampliar, Sra. Diputada, el tornarem ampliar perquè no
ens queda més remei que fer-ho així. I per una altra banda,
treballam en l’objectiu de gratuïtat, com a mínim també el
desembre del 2015 ja vàrem rebaixar prou el preu de
l’aparcament, un 24%, i, per tant, ja vàrem fer passes endavant,
però tenim tota la legislatura per endavant.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, conseller. Té la paraula la Sra. Sugrañes.
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LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
Gràcies, Sra. Consellera. No li he de dir el que vam haver
de fer quan vam arribar nosaltres per intentar arreglar tot el que
van deixar vostès.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Miri, vostès han dit que es va fer una renegociació, la
renegociació la van fer vostès i ens va costar als usuaris i als
ciutadans de Baleares cents i cents mils d’euros, amb diferents
temes i no van tractar per a res el tema del pàrquing.
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A l’any 2007-2011 ens vàrem trobar múltiples problemes
que vàrem intentar solucionar ampliant en aquest moment. Per
tant, esper, esper, com a mínim, passar a la història com el grup
parlamentari o el grup de govern que ha intentat solucionar tots
aquests problemes.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Consellera.

Bé, jo el que li vull dir és que els usuaris, avui en dia, els
usuaris i els treballadors, quan arriben allà, es troben que no
poden aparcar, això repercuteix també en el dia a dia i en la
feina i en el tracte als pacients. Per tant, és un altre problema
que té damunt la taula, com teníem nosaltres, nosaltres en
teníem uns i vostès ara en tenen uns altres.
Si, segons vostè, es fa tanta feina i tanta feina per solucionar
els problemes, doncs jo ja li vaig dir que els malalts i en aquest
cas els treballadors doncs han de pagar un peatge captiu per
anar allà i, per tant, jo ja li dic que no sembla ni just ni
equitatiu.
Crec que alguna cosa hem aconseguit des del moment que
vostès han sortit dient que ho solucionaran, però és clar, dir que
ho solucionaran a finals d’aquesta legislatura, la veritat penso
que no és aquesta la manera, sinó que això, aquest problema
que tenim damunt la taula i que els usuaris i els treballadors dia
a dia demanen aquesta solució, és el moment que ho facin,
perquè paraules moltes, però solucions poques.
I anem al mateix de sempre, estudiam, planificam, fem
estratègies, però els problemes els tenim ben igual. Recordi que
vostès van fer una renegociació de la concessió amb
l’anterior...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Sugrañes, el temps se li ha acabat. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

II.10) Pregunta RGE núm. 2342/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a reduir el deute
d’ib-salut.
Passam a la desena pregunta, RGE núm. 2342/17, relativa
a reduir el deute d’ib-salut, que formula la diputada Sra. Marta
Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té
la paraula la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz.
LA SRA. MAICAS I ORTIZ:
Gràcies, president, i enhorabona. Bon dia, diputats,
diputades, consellers, conselleres, públic en general.
Bé, com ja sabreu, una de les nostres preocupacions és
reforçar i reclamar el bon finançament dels serveis que la
ciutadania necessita a un estat de benestar com a dret
fonamental. Entenem que és complicat fer funcionar serveis
sense un bon finançament, però també l’acumulació del deute
ens priva de fer noves inversions.
Considerem que és important conèixer els diferents
mecanismes de recaptació de la sanitat pública. És per això que
li demanem: quines mesures en l’àmbit intern ha engegat l’ibsalut per reduir l’increment del deute? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Maicas. Té la paraula la Sra.
Consellera.

Té la paraula la Sra. Consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):
Gràcies, president. La memòria històrica no és el seu fort,
el peatge el varen posar vostès, Sra. Diputada, vostès varen
posar el peatge a l’any 2006, que crec recordar que governaven
vostès.
Passaran a la història, jo només li diré que passaran a la
història com el grup que va adjudicar Son Espases amb
múltiples sospites d’irregularitats, com a mínim hi passaran
així, per dir-ho d’una manera suau, i ja sap que normalment jo
dic les coses d’una manera suau, adoptant un projecte
arquitectònic, que era el de Son Dureta, que no tenia lloc on es
troba ubicat en aquests moments.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):
Gràcies, president. En primer lloc, el deute no s’ha
incrementat, com vostè diu, sinó que ha disminuït. La situació
econòmica del Servei de Salut era greu el juliol del 2015, 250
milions amb reconeixement de deute, és a dir, es comprova
sense fer concursos, un procediment que hauria de ser
excepcional s’utilitzava de manera rutinària.
La previsió de l’anterior director general del Servei de
Salut, quan ens vàrem incorporar, era que acabaven l’any amb
150 milions de dèficit, del 2015, i nosaltres vàrem acabar amb
109 milions. O sigui, ja el primer any es va reduir.

3766

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 66 / 14 de febrer de 2017

La previsió que tenim actualment per al 2016 és de 60,5
milions l’import de factures, sense imputar a pressupost.
Em demana com ho aconseguim. Doncs, miri, l’objectiu
d’aquest govern ha estat potenciar les polítiques socials i dotar
de més pressupost les àrees socials, educació, social i salut, per
tant aquesta seria la primera mesura, un pressupost que
coincideixi el més possible amb les necessitats reals.
Crec que hem de repetir una i una altra vegada que, per
primera vegada en la història, el Servei de Salut té un 7,6%
d’increment pressupostari i més pressupost el 2017 que al
tancament del 2016, fet, ja li dic, que es produeix per primera
vegada.
I s’ha aconseguit també amb mesures valentes de gestió,
moltes mesures de gestió. Però el més important és que hem
retornat la inversió en salut. Gràcies.

Té la paraula, Sra. Consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):
Gràcies, president. Fem contractes de gestió, hem posat...
tots els sistemes d’informació hi són precisament per avaluar,
precisament, tota l’activitat i tota la tasca; hem augmentat molt
l’activitat de tercers; es reorganitza i s’ha reorganitzat l’àrea de
contractació d’una manera important. I tot això ha permès, a
més, abaixar el termini mitjà de pagament als proveïdors, que,
imagini’s, era de 89 dies a l’any 2015, i ara, el gener del 2017,
s’ha situat a 40 dies, la xifra més baixa en la història.
I tot això ho hem fet recuperant, a més, drets dels
professionals, drets dels ciutadans, donant estabilitat,
incrementant la tecnologia, la d’inversió en salut, llevant
copagament, i jo crec que el temps de les retallades en salut han
acabat clarament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
(Alguns aplaudiments)
Moltes gràcies, consellera. Té la paraula la Sra. Marta
Maicas.
LA SRA. MAICAS I ORTIZ:
Gràcies. Bé, la notícia ens agrada, ha disminuït. Igualment,
pensem que hi ha maneres de no malbaratar la sanitat pública,
però sobretot n’hi ha una que fa justícia a la nostra sanitat i és
desprivatitzar, desprivatitzar i desprivatitzar. Les concessions
semblen estar blindades contra manifestacions, PNL, denúncies
o fins i tot canvis normatius nacionals, però no estan
dissenyades per suportar l’acció valenta, incorruptible i
constant d’un gerent i d’un responsable de seguiment de
l’explotació.
Amb el nostre suport i al carrer, multa rera multa,
incompliment rera incompliment, els hem de fer fora de la
nostra sanitat, perquè el problema del deute sanitari d’aquestes
Illes es diu sanitat privada. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Maicas. Vol fer ús de la paraula, Sra.
Consellera? Té la paraula, Sra. Consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):
Gràcies, president. Efectivament, el problema és la manca
de finançament, que hi ha hagut la desinversió durant quatre
anys en aquesta comunitat autònoma. Miri, reduir 48,7 milions
de deute no és gens senzill i ho hem fet amb múltiples mesures
de gestió, es fa feina de valent.
Però aquestes mesures poden ser com potenciar la central
de compres, (...) 46 milions enguany; la Comissió
farmacoterapèutica...
EL SR. PRESIDENT:
Disculpi, Sra. Consellera. Guardin silenci, per favor!

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
II.11) Pregunta RGE núm. 2343/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a internalitzar
els serveis dels hospitals públics.
Onzena pregunta, RGE núm. 2343/17, relativa a
internalitzar els serveis dels hospitals públics, que formula el
diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears. Té la paraula el diputat Sr. Carlos Saura i León.
EL SR. SAURA I LEÓN:
Moltes gràcies, Sr. President, i enhorabona. Diputats,
diputades, treballadores i treballadors de la cambra, resta de
públic assistent. Bé, li vull preguntar per una qüestió que té
molt a veure amb el que ha dit la meva companya sobre la
privatització de la sanitat, perquè nosaltres no entenem que hi
hagi externalitzacions, entenem que hi ha privatitzacions i que,
per això, no hi ha matisos, no hi ha una escala de grisos.
En el cas del nostre grup parlamentari, el nostre model no
pot supeditar els interessos generals a beneficis de les empreses
que fan negoci amb la salut de la gent i entenc que, per part del
Govern, no és aquesta la voluntat. Però, en tot cas, tenim
esperança perquè en el passat pressupost es va aprovar una
esmena que creava una empresa pública que pot tenir la
capacitat d’internalitzar serveis i aquesta empresa té la finalitat
de prestar qualsevol tipus de servei de suport a l’activitat
assistencial: transport sanitari, servei de neteja, cuina,
manteniment, servei d’atenció telefònica, demanda assistencial,
etc.
Pensam que la vocació de servei públic no és compatible
amb 3,4 milions de sancions des que va obrir l’hospital de Son
Espases; fa poc, la Sra. Consellera va dir que la disminució de
les sancions era una bona notícia. Nosaltres entenem que una

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 66 / 14 de febrer de 2017

bona notícia seria recuperar serveis que mai no haurien de ser
privatitzats.

3767

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Per això, vull fer la següent pregunta: quines passes fa el
Govern per tal d’internalitzar serveis dels hospitals públics de
les Illes Balears? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Vol fer ús de la paraula, Sra.
Consellera? Té la paraula.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Gómez i
Picard):

Moltes gràcies, Sr. Saura. Té la paraula la Sra. Consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):
Gràcies, president. Miri, la major part dels serveis sanitaris,
la major part, la gran part són públics i nosaltres som uns
defensors de la sanitat pública.
En relació amb el servei de suport contractat amb empreses
privades, com vostè molt bé deia, a la Llei de pressuposts es va
establir aquest mecanisme, o sigui l’entitat es va crear, l’entitat
pública empresarial Gestió Sanitària i Assistencial i, com vostè
molt bé deia, es pot treballar en diferents, en transport, neteja,
bé, vostè ho ha explicat.
Quan acabin els contractes que hi ha amb aquestes
empreses, si el servei que s’ha donat no és el que s’espera
d’aquestes, es podrien internalitzar aquests serveis. Però també
li he de dir, Sr. Diputat, que això no inclou, i és important dirho, per no repetir-ho a cada ple, els serveis que presten les
concessionàries, perquè això són objecte d’un contracte de
concessió diferent.
En aquests moments, vostè em demana, què fan? Doncs
treballam jurídicament i administrativament per tal d’avançar
en la constitució d’aquesta empresa pública. Gràcies.

Gràcies, president. Miri, fa trenta anys que faig feina a la
sanitat pública i que defens la sanitat pública i he fet molta
feina a la sanitat pública i l’estim moltíssim. Com vostè sap
tenim un acord de governabilitat que diu textualment “reduir de
forma progressiva els concerts sanitaris amb el sector privat
garantint, en tot cas, l’atenció als pacients i tenint en compte la
realitat de cadascuna de les illes”. Això és molt important.
En aquest sentit, nosaltres, i jo en concret, consideram la
sanitat privada com a una aliada i jo la consider com a una
aliada i és una aliada que ens ajuda a assolir els objectius que
tenim, que hem de donar a la població per poder donar aquest
millor servei.
El contracte amb clíniques privades només quan és
imprescindible, en casos en què la demanda desborda el que es
pot oferir des dels recursos públics i sempre amb aquest
objectiu de donar la millor atenció possible i també controlant
l’oferta que es dóna i els serveis que es donen.
Crec que en aquests moments tenim aquesta empresa que
ens permet internalitzar el servei, que no és figurativa, ni per
decorar ni molt manco, però que s’ha de fer feina, ja li dic, una
feina molt intensa, tant jurídicament com administrativament,
per poder-la dotar de contingut i nosaltres lluitam per a...
sobretot per donar el millor servei possible en sanitat pública
i en sanitat privada.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies.
Gràcies, consellera. Té la paraula el Sr. Carlos Saura.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. SAURA I LEÓN:
Moltes gràcies, Sra. Consellera.
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, entenc que la
creació d’aquesta empresa no és un tema estètic, sinó que és un
tema d’ètica política i que vol recuperar serveis de la sanitat
pública. I entenc que no són serveis estrictament sanitaris, però
que sí que es donen als hospitals de les nostres illes.

II.12) Pregunta RGE núm. 2344/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a reunir-se amb
l’Assemblea de Docents.

Pensam, i vostè ho ha dit, queda tota la legislatura, bé,
queden dos anys i mig per anar recuperant i internalitzant
serveis, perquè tenim dues opcions: fer de mur de contenció de
les polítiques neoliberals que privatitzen el que és de tots o
intentar fer passes cap a un altre model, cap a un govern que ha
de ser d’un pacte progressista que defensa la sanitat pública,
que és de tots i totes.

Passam a la dotzena pregunta RGE núm. 2344/17, relativa
a reunir-se amb l’Assemblea de Docents, que formula el Sr.
Diputat Salvador Aguilera i Carrillo del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears. Té la paraula el diputat Sr. Salvador
Aguilera i Carrillo.

Això nostre no és una obsessió ple rera ple, sinó que és una
convicció que el model de sanitat ha de canviar a les nostres
illes i que tenim una majoria suficient per fer-ho possible.
Gràcies.

Moltes gràcies, president, enhorabona i sort en aquest nou
període de la seva vida. Senyores diputades, senyors diputats,
treballadores i treballadors de la casa i públic que ens visita.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
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Un dimarts més, des de Podem, tenim una pregunta per al
conseller d’Educació Sr. March. Molts pics escoltem el Govern
parlar de la seva comunicació fluida amb la comunitat
educativa i que escolta les demandes que fa aquesta comunitat.
Sembla que aquest canvi només ha arribat en part, fa un mes
aproximadament que l’Assemblea de Docents va lliurar a la
conselleria vuit propostes per a aquest 2017, i fins a finals de
la setmana passada no ha tingut cap resposta ni data per reunirse.

forma part de la comunitat educativa juntament amb la resta
d’organitzacions se l’ha d’escoltar i ha de participar de les
decisions...
EL SR. PRESIDENT:
Disculpi un momentet, Sr. Aguilera, guardin silenci, per
favor!
Té la paraula, Sr. Aguilera.

Per ventura, per casualitat, l’endemà de presentar aquesta
pregunta el Sr. Jaume Ribas va cridar a l’Assemblea de
Docents per concretar una cita, molt contents que rebeu
l’Assemblea de Docents, però per a la pròxima amb un e-mail
n’hi hauria d’haver prou, sense necessitat de fer servir el
registre d’aquest parlament per forçar el Govern a fer aquesta...
pregunta.
D’altra banda, a la conselleria deu portar molta feina reunirse amb la comunitat educativa perquè encara no ha contestat a
aquest humil diputat sobre la sol·licitud de documentació que
vaig fer fa quatre mesos.
Per tant, veig que el canvi de tarannà flueix en certs
moments, sé prou bé que hi ha molts de problemes amb
l’educació de la nostra terra, sobretot amb el nostre
infrafinançament, però tant, jo, com la comunitat educativa,
som aquí per lluitar, per millorar amb vostè les condicions de
la nostra educació pública.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Gràcies, president, i estar plenament integrada dins la
normalitat.
Instem..., el segon punt: instam la Conselleria d’Educació
a acabar amb la sobresaturació a les aules.
Tercer punt: vetllar per l’ús del català. Quart punt:
transparència, volem que l’avanç en la política de transparència
que s’ha duit a terme en alguns àmbits de la gestió d’aquest
govern, com a l’adjudicació pública i telemàtica de les places
de funcionaris, s’estengui i abasti tots els àmbits...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Aguilera, el seu temps s’ha acabat.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

I per això li faig la següent pregunta: quan pensa la
Conselleria d’Educació reunir-se amb l’Assemblea de Docents,
després d’haver-li presentat el document Vuit propostes per al
2017? Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Té la paraula el Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):
Moltes gràcies, president. Sr. Aguilera, dijous el Sr. Ribas
es reunirà amb l’Assemblea de Docents.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Salvador
Aguilera.

Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):
Sr. Aguilera, un parell de qüestions prèvies, jo, a part de
totes les reunions que vàrem fer quan hi havia tot el conflicte,
(...) comitès de vaga, m’he reunit tres vegades amb l’Assemblea
de Docents, per tant... i realment l’Assemblea de Docents es va
dirigir al director general d’Innovació i Comunitat Educativa,
i quan el Sr. Ribas ha pogut, d’acord amb la conversa que
vàrem tenir ell i jo, els rebrà. Per tant, aquí no hi ha
discriminació amb ningú.

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, i ens
alegrem, però em sembla que moltes vegades el seu tarannà,
com he comentat anteriorment, que trigui realment un mes per
donar una cita, em sembla que la comunitat educativa necessita
que sigui més àgil.

Efectivament, l’Assemblea de Docents sempre ha tingut el
meu respecte i la meva consideració, faltaria més. No només
això, sinó que quan vàrem fer la reforma de la composició del
Consell Escolar de les Illes Balears, un dels membres actius de
l’assemblea, el Sr. Antoni Salvà, director de l’IES de
Binissalem, forma part del Consell Escolar a proposta meva.
Per tant, nosaltres sempre volem integrar i ho fem d’una forma
clara.

D’altra banda, fer-li present i com a recordatori a tots els
diputats i diputades de la Cambra que, entre altres qüestions,
aquestes propostes que per al 2017 ha fet l’Assemblea de
Docents és: som comunitat educativa, l’Assemblea de Docents

Vostè diu que d’alguna manera la comunitat educativa..., la
comunitat educativa és molt plural, Sr. Aguilera. Ahir mateix
ens vàrem reunir més de quatre hores al centre IES Josep Maria
Llompart i vàrem tenir un claustre de dues hores, més de dues

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
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hores on parlàrem de totes aquelles coses que interessen. Per
tant, nosaltres estam en contacte directe amb tota la comunitat
educativa. Hem visitat 60 o 70 centres debatent amb el claustre.
No anam a fer visites turístiques, anam a debatre i per tant,
estam en contacte amb la realitat.
Per tant, és comunitat educativa? Sí, però comunitat
educativa també són altres entitats, hi ha meses sectorials, hi ha
meses de directors, hi ha mesa de pares i mares, vull dir que
nosaltres tenim reunions constants amb tots els agents de la
comunitat educativa.
I sí, som una conselleria transparent, cada vegada som més
transparents i donam més informació. Que de vegades costi que
li arribi alguna informació? Ens fan moltes preguntes i tenim
els recursos que tenim.

EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gràcies, Sr. President. Bé, les escoletes públiques de zero
a tres anys s’han queixat reiteradament a la conselleria per
diverses qüestions i no han rebut encara resposta, concretament
s’han queixat que han estat excloses de les ajudes a menjador
dels dos darrers anys escolars; que la dotació de les ajudes a les
escoles... la dotació de les ajudes del Govern a les escoletes
només arriba al 7%, quan el Consell Insular per exemple a
Menorca ajuda en un 40% i els pares paguen un 50%; també
s’han queixat de la disminució de professors de suport, en
concret s’han queixat que hi ha només cinc professors a l’equip
d’atenció primerenca quan, d’acord amb les ràtios de la
mateixa conselleria, haurien de tenir quinze o quasi quinze
professors, i també s’han queixat d’una retallada d’un 15% de
tot el material d’aquest professorat.

Estam treballant per reduir les ràtios i vostè ho sap que els
estam reduint, però tenim una comunitat que al mateix temps
que realment hem de donar lloc a tothom, resulta que hem
d’intentar reduir ràtios, hem de donar respostes als drets dels
treballadors i estam intentant fer-ho tot a la vegada.

Què pensa fer la conselleria davant aquestes queixes?

El català, escolti, nosaltres hem recuperat el Decret de
mínims i tenim clar quina és la defensa que nosaltres fem de la
nostra llengua, la fem i la fem cada dia.

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el Sr. Conseller.

Formació del docents, des de la Direcció General de
Formació del Professorat hem plantejat una nova metodologia,
una nova forma de fer formació del professorat amb la
formació en centres, és la nostra forma d’entendre com ha de
ser la formació dels docents als segle XXI, i li diré més: una
formació que es fa realment d’una forma adequada.
Pressupost d’educació, hem incrementat el pressupost,
malgrat...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Conseller, se li ha acabat el temps.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):
...malgrat que ens agradaria més i estam treballant per un
pacte social i polític per l’educació. Moltes gràcies.
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Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):
Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, Sr. Lafuente,
miri, Sr. Lafuente, això de les retallades, jo estic d’acord i
comprenc i estic convençut que el professorat de les escoletes
infantils fan una feina encomiable, però li diré un parell de
qüestions.
En primer lloc, és una etapa no regulada adequadament i el
que ha de regular aquesta etapa és el Ministeri d’Educació i
això és una qüestió clara. Miri, li donaré un parell de xifres per
entendre que nosaltres, retallades, cap ni una, vostès sí, i em
sap greu haver de fer una memòria històrica educativa d’una
qüestió que no és...
(Alguns aplaudiments)
Miri, 2009, ministeri, va fer devers 2.700.000 euros, el
2012, el ministeri, 246.000 euros; la Conselleria d’Educació,
2010, 675.000 euros, el pressupost d’enguany de les escoletes,
1.790.000 euros.

(Alguns aplaudiments)
II.13) Pregunta RGE núm. 2334/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retallades a les ajudes a
escoletes infantils públiques.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la tretzena pregunta RGE núm. 2334/17, relativa
a retallades a les ajudes a escoletes infantils públiques, que
formula el Sr. Diputat Juan Manuel Lafuente i Mir del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Juan Manuel
Lafuente i Mir.

On són les retallades? Nosaltres hem donat 3.000 euros per
unitat, i tenim clar que hem d’incrementar contínuament les
escoletes, però volem que el Govern central hi participi.
Miri, el govern Zapatero va fer el Plan Educa 3, que era un
impuls real a l’educació infantil, i el Ministeri d’Educació, el
Govern central, en aquest tema s’ha rentat absolutament les
mans. El 2015 vostès, el govern de vostès, els doblers que va
dedicar a les escoletes infantils va ser 0, 0. Per tant quan em
parlin de retallades jo realment els demanaria...
(Alguns aplaudiments)
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...una mica de rigor. Sabem el que falta per fer, i a més d’això
hem incrementat les ajudes a menjadors. És veritat que no hi
han entrat les escoles infantils, però ja ens agradaria tenir uns
doblers suficients com per poder donar resposta a les
necessitats també de les escoletes infantils en aquest sentit,
unes escoletes que realment fan una feina important gràcies a
ajuntaments, consells insulars com el Consell de Menorca, i les
famílies. La Conselleria d’Educació el que fa és intentar en la
mesura de les seves possibilitats que aquestes escoletes es
consolidin d’una forma clara. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Lafuente? Té la paraula.

(...) escoletes infantils i contestam sempre. Jo la darrera vegada
que... tenc en aquest moment és una informació de les escoletes
infantils i contestarem com sempre he contestat. Per tant jo crec
que no es tracta de pensar el que hem estat fent, el que farem.
Per una part el Sr. Camps diu que feim plans i jo li dic el que
estam fent ara, i li dic que el que estam fent ara no té res a
veure amb el que varen fer vostès amb les escoletes infantils,
que les varen laminar absolutament.
Per tant, moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gràcies, Sr. President. Bé, esperava que em donés qualque
resposta del que pensa fer en el futur, no tornar una altra
vegada sempre a donar la culpa al passat. De totes maneres la
competència en educació... qui la té?, la té vostè, no?, la té la
comunitat autònoma, i absolutament totes les lleis
democràtiques estableixen precisament que l’educació infantil
és educació..., en aquest cas de 0 a 3 anys no és obligatòria,
però sí que forma part de l’educació pública. Per tant és
competència seva.
Estaria bé que digués què pensa fer respecte del 15% aquest
que sí que hi ha de retallada del material dels professors de
suport, i açò ho ha fet vostè, l’han feta vostès; i quina
explicació hi dóna? I per què no contesten quan els demanen
que puguin ser inclosos els fillets de les escoletes a les ajudes
de menjador? Li ho hem demanat dues vegades per escrit, i no
li ho demana el Partit Popular, li ho demanen tots els professors
i els directors dels centres, de les escoletes públiques, i no els
contesten. I per què no els contesten quan els demanen tenir
més professors de suport? Li ho van demanar el mes de
novembre per escrit i encara no els ha contestat per escrit. No
li ho demana el Partit Popular, li ho demanen els professors, li
ho demanen els pares. Açò és escoltar la comunitat educativa?,
açò és la política que vostès duen de comunicació constant que
acaba d’explicar al Sr. Aguilera amb la comunitat educativa?
O només quan li demanen aquestes qüestions l’única explicació
que té és que el culpa del Partit Popular? Facin la seva feina,
per favor, i atenguin les demandes de la comunitat educativa
també de les escoletes.

II.14) Pregunta RGE núm. 2338/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes amb les
nòmines del personal de la Fundació Institut Socioeducatiu
S’Estel.
Passam a la catorzena pregunta, RGE núm. 2338/17,
relativa a problemes amb les nòmines del personal de la
Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, que formula la Sra.
Diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Diputada Sandra Fernández i
Herranz.
LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:
Muchas gracias, presidente. Sra. Consellera, ¿se han
producido en los últimos meses algunos problemas con los
pagos de las nóminas del personal de la Fundación Institut
Socioeducatiu S’Estel?
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra. Consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):
Gràcies, Sr. President, i enhorabona pel seu càrrec i molta
sort, que tots la necessitam per fer bona feina.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):
Sr. Lafuente, a buenas horas, mangas verdes. Que vostè
digui que realment no escoltam la comunitat educativa em
pareix d’un cinisme polític absolut. Nosaltres hem incrementat

De juliol de 2015 a desembre de 2016 no s’ha produït cap
incident; s’ha pagat a final de mes, el darrer dia de mes, com és
habitual. El mes de gener la fundació va tenir un problema de
liquiditat, i dia 31 de gener no vàrem tenir suficients doblers
per poder pagar la nòmina completa de tots els treballadors; dia
31 de gener es varen pagar, de les 177 nòmines, 34 completes,
i de 143 es varen pagar 1.400 euros per un valor de 243.000
euros. Dia 2 de febrer -dia 31 es va pagar aquesta quantitat que
els he dit- dia 2 de febrer es va pagar la resta de nòmina per un
valor de 80.000 euros.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Sandra
Fernández.
LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:
Muchas gracias. Sra. Consellera, la verdad es que nos
sorprende esta respuesta. Cuando tuvimos conocimiento de que
se podían estar produciendo estos retrasos en el pago de las
nóminas de trabajadores públicos quisimos hacerle esta
pregunta para poder confirmar que esto estaba sucediendo,
porque además nos extrañó, ya que usted hace apenas diez días
comparecía en la Comisión de Servicios Sociales para explicar
todo lo que se está haciendo en la Fundación S’Estel, y habló
y remarcó en repetidas ocasiones el buen ambiente que hay, lo
contentos que están los trabajadores, y evidentemente cuando
nos enteramos que se está produciendo retraso en el pago de las
nóminas, que no se están pagando las nóminas en tiempo y
forma, pues entendemos que evidentemente el malestar de los
trabajadores debe estar, cosa que usted omitió totalmente
cuando nos explicó todas las medidas que se estaban
realizando, todos los trabajadores que se estaban contratando,
todas las bondades de la gestión que estaban realizando, y
resulta que ustedes, muy bien, contratan más trabajadores, pero
si no les pueden pagar, si no se están pagando en tiempo y
forma, Sra. Consellera, creemos que es un problema bastante
grave, que trabajadores públicos no estén cobrando el 100% de
la nómina, cuando ustedes además están diciendo que tienen
dinero, que están cumpliendo con todas las previsiones, pero
después resulta que hay trabajadores de esta comunidad
autónoma que no están cobrando en igualdad de condiciones
que el resto.
¿Nos puede explicar qué problemas han tenido exactamente
o de qué se ha derivado que no tuviese la liquidez necesaria
para poder pagar, si esto se va a producir?; ¿se puede
comprometer en este pleno que los trabajadores de la
Fundación S’Estel van a tener los mismos derechos y van a
cumplir con las mismas obligaciones que el resto de
trabajadores de la comunidad autónoma, Sra. Consellera?,
porque usted lo explica como si no pasase absolutamente nada,
pero creo yo y consideramos todos que evidentemente no
cobrar la nómina o la totalidad de la nómina en la fecha que
está prevista puede acarrear graves problemas a muchísima
gente, y usted lo explica aquí como si no pasase nada, y
además, sorprendentemente, después de habernos estado
explicando lo bien que estaban los trabajadores de la fundación
y omitiendo completamente esta información.
Sra. Consellera, lo que le pedimos desde aquí es que
solucione este problema, que no se vuelva a producir, y
evidentemente que nos pueda explicar siempre toda la
información y lo que realmente está pasando en las áreas de su
gestión y evidentemente de todo el Govern. Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Fernández. Té la paraula la Sra.
Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):
Gràcies, president. Sra. Diputada, vostè va ser consellera.
Supòs que el desembre de 2012, desembre de 2012, quan vostè
va retirar la paga extra i va retardar també el pagament
nominal... Bé, idò el Partit Popular...
(Remor de veus)
Bé, el Partit Popular, vostè no devia ser tan..., no devia
comentar tantes coses o tanta imaginació com ha generat en
això. Li he comentat que dia 31 varen cobrar pràcticament 37
treballadors la paga completa i 177 varen cobrar 1.400 euros.
Dia 2 de febrer varen cobrar la resta, varen cobrar la resta.
A mi vostè m’ha sorprès amb aquesta pregunta, que vostè,
després de tot el que l’he informada de S’Estel, em faci aquesta
pregunta. Si utilitza aquesta pregunta parlamentària en ple del
Parlament, de control de govern, és que no feim les coses tan
malament.
(Més remor de veus)
No, no, no les feim tan malament. Que vostè s’hagi
d’aferrar al fet que hi ha un retard d’un dia en el pagament de
la nòmina per explicar que a la Fundació S’Estel ho estam fent
malament és que té molts pocs arguments, molts pocs
arguments per utilitzar, molts pocs arguments per utilitzar en
contra d’aquest govern en la gestió de S’Estel.
Sra. Fernández, el retard del pagament va ser a causa de
l’errada d’un treballador, que es va confondre..., que es va
confondre..., que es va confondre dia 24 en la tramesa a la
Tresoreria; l’errada d’un treballador. Per tant, Sra. Fernández,
hem duit un retard d’un dia. Les coses no les feim tan malament
quan vostè s’ha d’aferrar a aquesta pregunta.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Consellera. Silenci, per favor.
II.15) Pregunta RGE núm. 2339/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris d’adjudicació dels
caps de secció de l’ib-salut.
Passam a la quinzena pregunta, RGE núm. 2339/17, relativa
a criteris d’adjudicació dels caps de secció de l’ib-salut, que
formula el Sr. Diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Vicent Serra i Ferrer.
EL SR. SERRA I FERRER:
Gràcies, Sr. President. Encert en aquesta nova etapa. Sra.
Consellera, ens pot explicar... pot explicar en aquesta cambra
com s’opta a una plaça de cap de secció de gestió dins
l’administració de l’ib-salut? Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Vicent Serra. Té la paraula la Sra.
Consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):
Gràcies, Sr. President. Miri, normalment es cobreix pel
sistema de concurs, en el qual es valoren els serveis prestats, els
llocs de treball ocupats prèviament i la formació relacionada en
el lloc de feina al qual s’opta.

Màxim nivell dins la seva categoria. Però la cosa no acaba
aquí, perquè una vegada nomenats caps de secció, dimitiran, si
no ho han fet ja, dels seus càrrecs polítics, per incorporar-se a
les seves noves places, tancant un cercle de picaresca com a
mínim, consentida per vostè i avalada amb la firma del seu
director general d’ib-salut.
Sra. Consellera, si ha de treballar per a les persones i ho va
fent de dos en dos, no m’estranya que tots els projectes vagin
retardats.
Gràcies, Sr. President.

Ja està. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Vol fer ús de la paraula Sr. Vicent?

Moltes gràcies, Sr. Vicent Serra. Té la paraula Sra.
Consellera.

EL SR. SERRA I FERRER:
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Perdoni, té la paraula, té la paraula, ara.
EL SR. SERRA I FERRER:
Perdoni, Sr. President, gràcies, Sr. President.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):
Gràcies, Sr. President. Miri, ara li donaré un poquet més
d’informació. Els concursos per als cap de secció no
assistencials es regulen per la resolució del director general del
Servei de Salut, de 23 de maig de 2011, no ens estam
remuntant al passat ja..., al plistocè quasi, però estava recollit
l’acord amb la mesa sectorial de sanitat del 22 de març del
2011. I aquest acord recollia el que jo li he dit abans, que és el
que es fa habitualment.

(Remor de veus)
Sra. Consellera, això està perfecte, és a dir, com sempre que
ve aquí és una meravella, com sempre que vostè exposa tot està
perfecte. Però ara li exposaré la forma anormal d’adjudicar-se
una plaça, o no sé si normal per a vostès.
Miri, a la legislatura del pacte 2007-2011s’agafen dues
persones del carrer per a un càrrec polític i se’ls nomena
respectivament directora i subdirector de gestió, i com que una
de les seves funcions era la provisió i baremació de places i fan
molt bé la seva feina, treuen a concurs places de gestió. Fins
aquí perfecte, el que passa és que, essent càrrecs polítics, s’hi
presenten i les aproven, havent estat ells qui la varen baremar.
En aquesta legislatura, amb el suport de la nova forma de fer
política, es tornen agafar aquestes dues persones que estaven
tranquil·lament treballant a les seves places fixes, de categoria
de gestió administrativa a ib-salut, una altra vegada els agafen
com a càrrecs polítics d’alta direcció, subdirectora de
facturació i subdirector de gestió de personal d’ib-salut,
respectivament, i com que una de les seves funcions era
intervenir en la baremació de places i fan molt bé la seva feina
i, a més, ja teníem l’experiència de l’anterior legislatura,
convoquen caps de secció. Fins aquí perfecte, el que passa és
que també s’hi varen presentar i és clar, també les van aprovar,
havent intervingut en la seva baremació. Tot un exemple
d’eficàcia Sra. Consellera!

A partir d’una modificació que es va fer el 18 de gener del
2013, ja no hi érem, era el Govern del Partit Popular, es
regulen les excepcions que preveu el nomenament mitjançant
la lliure designació dels caps de secció i servei, que tenguin una
dependència directa d’un òrgan unipersonal de direcció. És a
dir, direccions territorials, direcció d’assistència sanitària, o
director de recursos humans i relacions laborals. En aquests
casos es preveu la lliure designació com a sistema de provisió
dels caps de secció. Parlam d’una norma que es va aprovar amb
un acord de mesa sectorial el 2011, que vostès varen mantenir,
però havien de fer excepcions, perquè normalment ja sabem qui
fa els chanchullos i col·loca gent...
(Remor de veus)
(...), ho sabem perfectament, ho sabem perfectament. Un
acord fet damunt una norma en la que vostès han fet
excepcions. M’agrada? Tal vegada no és el que més m’agrada,
com tantes altres coses, ni com el pàrquing de Son Espases, ni
com tota la falta d’inversió que s’ha fet, ni com la manca de
professionals que hi ha. Però miri, duim un any i mig, en aquest
any i mig hem recuperat molt, a un ritme prou ràpid. I el que
crec és que tenim encara molt per fer Sr. Diputat.
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:

El 24 del setembre de 2015 són nomenats càrrecs d’alta
direcció. El 19 de juliol de 2016 convoquen el concurs de caps
de secció. I el 19 de gener del 2017 ja són caps de secció.

Moltes gràcies, consellera.
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II.16) Pregunta RGE núm. 2341/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a fibra òptica a Formentera i
a Eivissa.
Passam a la setzena pregunta RGE núm. 2341/17...
(Remor de veus)
... -guardin silenci, per favor!-, relativa a fibra òptica a
Formentera i a Eivissa, que formula la diputada Sra. Silvia Tur
i Ribas del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la diputada
Sra. Silvia Tur i Ribas.
LA SRA. TUR I RIBAS:
Gràcies, President. Molt bon dia, enhorabona i bona feina!
Aquesta pregunta va adreçada en aquest cas al Sr.
Vicepresident del Govern i té per objecte conèixer quines són
les actuacions que fa el Govern de les Illes Balears per millorar
l’extensió de la fibra òptica, en aquest cas a Eivissa i a
Formentera.
Jo li he de recordar, Sr. Barceló, unes paraules, que subscric
completament, vostè va fer menció aproximadament fa un any,
a la necessitat que Balears i a l’oportunitat que Balears atregui
turisme de sol i dades. És cert, vostè va fer unes afirmacions
que mostren clarament una aposta decidida per fer que les
Balears atreguin un altre tipus de professionals, que es poden
beneficiar no només d’una excel·lent connectivitat amb
Balears, sinó d’un bon clima i també d’unes bones xarxes i
estructures de comunicacions, que els permetin fer teletreball
en sectors d’innovació i tecnologia. Això és fantàstic, però
supòs que vostè sap que aquesta situació no és realista, perquè,
probablement, només es pugui fer actualment a Mallorca i en
tot cas també a Menorca. En cap cas a Eivissa i Formentera.
A banda d’això, i ja no només centrant-nos en la possibilitat
d’atreure aquest tipus de turisme, sinó centrant-nos en les
necessitats de les persones que vivim a Eivissa i a Formentera
i que, necessàriament, hem de tenir un accés digne i de qualitat
a les xarxes de comunicacions i en aquest cas a fibra òptica i
que ens trobam sotmesos a un interès purament mercantilista
per part de les grans empreses de telecomunicacions, que avui
per avui ens tenen absolutament discriminats perquè no som
rentables i com que no som rentables, no interessa que els
ciutadans de les Pitiüses tenguin aquest accés en condicions a
la xarxa de fibra òptica.
Per tant, Sr. Barceló, esperaré el torn de rèplica si és que em
queda alguna cosa més per comentar-li, però m’interessa molt
saber què en pensa vostè i què pot fer el Govern per superar
aquesta situació desfavorable a Eivissa i Formentera en relació
a la fibra òptica.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):
Gràcies, Sr. President. Efectivament Sra. Tur, vostè ho ha
comentat i ho ha dit molt bé, aquest model de sol i dades que
ens ha de permetre avançar en innovació, en les noves
tecnologies i en la diversificació econòmica i això passa pel
desenvolupament tecnològic de la tecnologia digital a totes i
cada una de les illes. I en aquests moments, com en tantes altres
coses, patim la doble i la triple insularitat també en aquest
aspecte.
Efectivament, com vostè ha dit, estam en mans de les grans
empreses de telecomunicacions, aquestes tiren cable o no, en
futur de les expectatives de guany. Per tant, no tenim prou
desenvolupada la fibra interiorment dins les illes, també tenim
insuficients infraestructures de cable amb el continent.
Per al pressupost del 2017 el Govern ha destinat una partida
de 842.000 euros, que amb els fons FEDER europeus, es
converteix en un 1.684.000 euros. Des del Govern per tant,
treballarem amb aquesta quantitat per al 2017 per desplegar
fibra òptica. Però, com he dit abans, és absolutament necessari,
prescindible en aquest cas, la implicació del Govern d’Espanya.
Dia 22 tenim una audiència amb el ministre d’Energia, Turisme
i Agenda Digital, entre moltes altres qüestions li demanarem
precisament per aquesta, perquè les Illes Balears, perquè les
nostres empreses, els nostres ciutadans no perdin competitivitat
en aquest aspecte tampoc. I per tant, li reivindicarem
lògicament que es compensi per part de l’Estat, com es
compensa en altres comunitats autònomes, aquesta desigualtat
que patim aquí agreujada per la insularitat.
També he de recordar que el Govern de l’Estat es va
comprometre a fer un desplegament de fibra òptica a totes les
escoles, ja teníem des de les Illes Balears, juntament amb la
Conselleria d’Educació avançat el conveni. Després d’un any
de tenir-nos el ministre empantanats amb aquest tema,
finalment ha dit que no, era una oportunitat fonamental i ara cal
recuperar aquest conveni.
Això no ens aturarà com he dit abans, feina conjunta amb
els consells insulars. Per exemple el cas d’Eivissa i Formentera,
segons els plans de les operadores privades a Formentera no hi
hauria banda ampla fins el 2020 i a Eivissa sí que hi haurà un
major desenvolupament, però el cost previsible de la inversió,
atès que les operadores no actuen com ens agradaria, és que
necessitam una fibra troncal per a Eivissa de 10,5 milions i per
a Formentera d’1,5 milions. Gràcies a la feina que també ha fet
Formentera, que té part de la canalització ja feta, tendríem un
estalvi de quasi 1 milió d’euros i per tant,...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Vicepresident s’ha acabat el temps...

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Tur. Té la paraula el Sr. Vicepresident.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):
...amb un poc més de mig milió podríem tenir la fibra
troncal a Formentera. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Silvia Tur.
LA SRA. TUR I RIBAS:
Gràcies President. Bé, jo li agraesc molt que ens hagi donat
aquesta explicació i que ens il·lustri un poc en la situació que
tenim actualment amb noves dades.
Esper que la reunió que vostè té prevista amb el ministre dia
22 sigui una reunió profitosa. Esper que el Govern no es torni
a retractar dels compromisos que adquireix amb el Govern de
les Illes Balears. Ho esper seriosament, perquè quan parlam de
REB, quan parlam de finançament, quan parlam de les
situacions singulars que patim els territoris insulars, les
comunicacions han d’estar com una prioritat absoluta i a
l’agenda de negociacions, i esper que, a això, s’hi sumi tothom
i ningú no en faci cap batalla.
En tot cas, ja li ho dic, em sembla terrible que Formentera
sigui l’única zona blanca que hi ha a Balears respecte de
l’extensió de les comunicacions; és inadmissible i per tant crec
que hi hem de fer feina tots, tant reclamant a les companyies...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Tur, se li ha acabat el temps.

connexions des de Sant Joan amb els pobles d’interior i
costaners per així beneficiar els residents. Anar a una reunió
per dialogar i anuncies el que faràs, m’entendrà que no és un
diàleg gaire bé, perquè ja dius “lentejas”.
L’altra qüestió és que mai no trobarà en El Pi i crec que fins
i tot en el mateix col·lectiu de taxistes que no estiguin a favor
d’un millor transport públic. Davant aquesta situació un
col·lectiu dels taxis que cobreix les mancances, arreu de l’Estat,
del servei públic que no arriba, els distints governs autonòmics,
com aquí, a la nit a partir de les 11 fins a les 2,30 que arriben
vols, ells ho fan, davant aquesta qüestió a veure si vostè ha
avaluat quin cost tendrà per a aquests autònoms, per a aquest
col·lectiu el fet que hi hagi aquestes connexions des de
l’aeroport, i sabent que demà em pens que se li manifestaran els
taxistes, nosaltres pensam que hauríem de saber si vostè
iniciarà un diàleg seriós amb els taxistes.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Font. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Moltes gràcies, Sr. President, i enhorabona per aquesta
nova etapa que comença.
Gràcies, Sr. Font. Evidentment el Govern, quan dialoga,
dialoga seriosament, rigorosament, i per arribar a acords, i a
més és una forma de fer política que crec que hem encetat en
aquesta legislatura i que s’està demostrant amb acords a
moltíssims de sectors de la nostra comunitat autònoma.

LA SRA. TUR I RIBAS:
Acab, acab. ...tant reclamant a les companyies com també
la feina per part del Govern. Gràcies.
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
II.17) Pregunta RGE núm. 2330/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a diàleg amb el col·lectiu de taxis.
EL SR. PRESIDENT:
Dissetena pregunta, RGE núm. 2330/17, relativa a diàleg
amb el col·lectiu de taxis, que formula el diputat Sr. Jaume
Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Jaume Font.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Presidenta, l’Última Hora divendres passat anunciava que el
conseller de Mobilitat Marc Pons havia anunciat a l’Associació
de taxis que a més de les noves rutes regulars d’autobús que
sortirien de l’aeroport per a ús dels turistes, també hi hauria

Jo estic contenta que comparteixi amb el Govern de les Illes
Balears aquesta necessitat de millora del transport públic per
carretera, que és competència del Govern de les Illes Balears a
l’illa de Mallorca. Com bé explicava el conseller Marc Pons
estam en aquest moment en la diagnosi sobre el Pla insular de
transports, que està en exposició pública, i que per tant la
voluntat és acostar-nos a tot el que pensen els diferents sectors
que facin al·legacions a aquest pla insular de transport.
Les concessions actuals, com vostè sap, caduquen l’any
2019 i és el moment que plantegem quin transport públic volem
durant els propers quinze anys, i això té una importància
cabdal, perquè el dret a la mobilitat és un dret de ciutadania, i
l’hauríem de garantir des del Govern de les Illes Balears i des
de totes les institucions, i com vostè sap el transport públic a
Mallorca i a les Illes Balears ha estat oblidat durant molts
d’anys. I tenim problemes: una xarxa excessivament radial, una
flota massa antiga, massa poques freqüències, falta de
comoditat, falta d’accessibilitat per a moltíssims de ciutadans
de les nostres illes, i entre ells un dels problemes que tenim és
la manca de connexió entre l’aeroport i les diferents zones de
Mallorca, tant per als treballadors de l’aeroport com per a
residents com per als turistes que ens visiten, i la idea és
començar aquest estiu i després les concessionàries quedarien
integrades a les noves concessions de l’any 2019.
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Sr. Font, el món del taxi forma part del servei públic de
transport de la nostra illa, i nosaltres som els primers interessats
a arribar acords i consensos. Jo des del primer moment estic
amb el conseller Marc Pons treballant per arribar a aquest
consens i a aquest diàleg. El conseller ha fet ja quatre reunions
amb el sector dels taxis; aquest divendres té una cinquena
reunió on farem una proposta detallada per la voluntat d’arribar
a aquest acord, però la voluntat d’arribar a aquest acord no pot
impedir el dret dels ciutadans a una millora de transport públic.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Jaume
Font.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, tenc poc temps; això
donaria per una interpel·lació. Jo no sé com els senyors de
Podemos, que tant volen que hi hagi un servei públic i que sigui
públic, estan tan d’acord amb aquestes concessions que vostès
donaran a final de l’any que ve. Nosaltres el que deim és que
aquest dret que vostè diu, que aquest dret que vostè diu, el
taxistes també el tenen; no tan sols el tenen, sinó que han
arribat allà on no arribàvem nosaltres.
Nosaltres som dels que pensam, si planificam per d’aquí a
quinze anys, que el que hem de menester no són més autocars,
en tot cas són més trens, un transport més net. Tenim una
intermodal; necessitam una llançadora des de l’aeroport, i des
de l’aeroport a l’intermodal. I lògicament que fan falta no a
cinc zones turístiques, sinó a totes les zones turístiques, i allà
on no és turisme, més serveis d’autobús perquè realment hi
pugui anar. Però no només els turistes que arriben a Son Sant
Joan -hi ha molta gent de Mallorca que no va a Son Sant Joansinó que la gent que ha d’anar a fer feina, que ha d’anar a
l’hospital, no partirà de Son Sant Joan. És a dir, si a les 11 del
vespre no queda cap autocar, quin servei públic feim, quan
sabem que els slots s’han ampliat fins a la 1,30, 2 de la
matinada? Aquestes qüestions és en el que veim que anam
precipitats. És vera, no hi ha doblers, necessitam que Madrid en
posi, això també ho tenc claríssim.
Una darrera qüestió. Jo a vegades pens que el diàleg
funciona quan els donen la raó. L’exemple va ser l’ecotaxa; li
vàrem dir com havia de fer el repartiment, com havia de ser el
nombre de percentatge de gent que hi havia. No els va anar bé,
enguany s’han equivocat; en això es tornen equivocar. O
cerquen primer un consens...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Font, se li ha acabat el temps.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
...o crec que hauran fet...
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(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Sr. Font, vostè ens havia anunciat
que l’impost turístic seria un TIL al turisme, i tot el contrari, la
cosa va molt bé. Per tant tengui una mica de fe que aquest
govern demostra que amb el diàleg arriba a bons acords.
Som dels únics aeroports d’Espanya que només tenen
connexió amb la gran ciutat i no amb les altres urbs, que també
tenen dret els ciutadans, on viuen, de poder arribar a l’aeroport
de forma directa amb un transport públic. Els residents de Sa
Pobla tenen dret, igual que els d’Inca, igual que els de Son
Servera; això també és un dret a garantir; igual que els turistes,
igual que millorar, evidentment, la mobilitat. Fins i tot Eivissa
ho té...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Presidenta, se li està acabant el temps.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Em sap greu. Bé, moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
II.18) Pregunta RGE núm. 2345/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
iniciatives per promoure el canvi de model productiu.
EL SR. PRESIDENT:
Divuitena pregunta, RGE núm. 2345/17, relativa a
iniciatives per promoure el canvi de model productiu, que
formula la diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula la Sra.
Diputada Laura Camargo i Fernández.
LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:
Moltes gràcies, president; enhorabona i molts d’encerts.
Gràcies. Bon dia a tothom, bon dia, presidenta. Sé que
aquesta pregunta ja la hi he feta altres vegades. Llavors no cal
que digui que repetesc una mateixa pregunta perquè si la torn
a fer és perquè creiem que és molt important insistir en la
necessitat d’aprofitar aquesta situació de suposada recuperació
econòmica lligada a l’arribada massiva de turistes a les nostres
illes per fer més inversió per sortir del monocultiu turístic i
impulsar un canvi de model productiu.
Per què ho dic? Ho dic perquè saben que aquesta situació,
com vostè mateixa ha reconegut, és excepcional, és temporal,
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és deguda a la situació totalment conjuntural dels nostres
competidors directes, però aquesta situació acabarà, i tornarem
a una situació en la qual no rebrem tants de turistes i per tant no
tindrem aquesta situació de suposada recuperació econòmica.
Creiem que cal aprofitar aquesta situació per preparar el
futur; creiem que quan les coses no vagin tan de cara, ara el que
ens toca precisament és funcionar més com formigues i no tan
com cigales. Saben que el bum turístic, no només aquí sinó a la
resta de l’Estat, té dues cares molt diferents: d’una banda, la
cara més brillant, la de les grans xifres que mostren un
creixement de pernoctacions, d’arribada de turistes, places
hoteleres, lloguer de vacances, etc., etc.; però d’una altra banda
-ho hem sabut també per les dades de l’Agència Tributàriatenim que els nostres treballadors i treballadores no s’estan
beneficiant de la mateixa manera d’aquest bum d’aquest
suposat èxit turístic, perquè no hi ha una ocupació més estable,
no ha apujat tant el nombre de contractes indefinits, i
l’ocupació és també... continua essent precària.
Llavors, en aquesta situació gairebé sabem que la meitat
dels assalariats de Balears cobren menys de 1.000 euros, i
també que un de cada cinc amb prou feines arriba a fi de mes.
Tot això ho lligam al model productiu que tenim.
Llavors la pregunta està relacionada amb les iniciatives que
posa en marxa aquest govern per promoure el canvi gradual de
model productiu i garantir que les condicions de treball siguin
diferents dins l’àmbit del motor econòmic que és el sector
turístic.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Camargo. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

nostres amb l’estratègia de formació professional entre
Educació i Treball, l’aposta pel comerç, l’aposta ara per la llei
d’indústria i essent conscients, com vostè deia, que el turisme
és el motor econòmic d’aquesta comunitat autònoma i que, per
tant, hem de millorar les condicions dels nostres treballadors i
treballadores en el món del turisme.
Què és fonamental per a nosaltres? Allargar la temporada
turística, perquè un treballador ha de poder treballar tot l’any,
i això és important perquè garanteix estabilitat laboral, perquè
té millors pensions, perquè té millors retribucions.
També, evidentment, millora dels establiments turístics, que
en això hi fa feina la Conselleria de Turisme, perquè millor
qualificació de l’establiment turístic, també millor sou i millors
condicions laborals tenen els nostres treballadors.
Som una comunitat estrella pel Pla de lluita contra la
precarietat laboral i crec que això també és al nostre haver i és
a la millora de les condicions laborals dels nostres treballadors
i treballadores. També amb l’Estratègia de salut laboral que
s’ha posat en marxa en aquesta legislatura entre la Conselleria
de Treball i la Conselleria de Salut, precisament, per fer front
a un dels problemes greus que tenim quant a la precarietat del
nostre món laboral.
I després té un govern que no mira cap a un altre costat, Sra.
Camargo. Jo, a la passada legislatura, record que, quan
s’anunciava un conveni col·lectiu, el president Bauzá ens deia
que això era de les parts privades. Bé, idò ara s’ha negociat el
conveni col·lectiu de comerç, on ha participat el conseller de
Treball i s’han aconseguit millores salarials importants per als
treballadors de comerç. Ara vendrà també el d’hostaleria i en
això també necessitarem el suport de tothom.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Camargo. No li diré
que torna a fer aquesta pregunta perquè és un tema que és
fonamental, que és l’eix fonamental de treball d’aquest govern
i a més de l’acord signat amb vostès per fer possibles unes
polítiques diferents, i que és evident que el que necessitam és
la millora del nostre model productiu per poder tenir treball,
més quantitat de treball, i sobretot més qualitat en el treball que
podem oferir als nostres conciutadans i conciutadanes.
És vera que a les Illes Balears hem liderat la creació de
nous llocs de feina durant el 2016 i jo crec que anam per bon
camí, Sra. Camargo. I també és vera que la millora del model
productiu no és d’un dia per l’altre, sinó que hem de posar els
ciments per poder fer aquestes millores d’una forma constant
i transversal durant el llarg del temps.
Què ha fet aquest govern i que vostè coneix perfectament?
Nosaltres aplicam les polítiques per poder produir la
diversificació econòmica, l’aposta ferma per la innovació, per
la recerca i pel desenvolupament, per l’educació, per la
formació, per la qualificació dels nous... dels treballadors

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, presidenta. Té la paraula la Sra. Camargo.
LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:
Gràcies. Sí, és cert que en comparació amb les mesures del
Partit Popular és clar que hi ha coses que s’han millorat, en el
tema del Pla contra l’explotació i la precarietat això és cert;
però nosaltres no diem que el que calgui fer sigui allargar més
la temporada, el que cal fer ara és repensar el nostre model
econòmic. I també cal tenir en compte que amb una inversió,
per exemple, major en I+D+I, tindríem, com la Sra. Cladera sap
també, un valor afegit molt més elevat, perquè les cotitzacions
serien més elevades. És a dir, el mateix model econòmic que es
troba lligat al turisme, que és precari, amb salaris baixos,
condueix a una situació en la qual ens trobam...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Camargo, se li ha acabat el temps.
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LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

EL SR. PRESIDENT:

... econòmicament també...

Té la paraula la Sra. Presidenta del Govern.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Sí, moltes gràcies, Sr. President, gràcies, Sra. Camargo. Jo
discrep, crec que cal allargar temporada turística, perquè cal
millorar les condicions laborals dels treballadors i
treballadores, cal que en treballin més i amb millors condicions,
però, evidentment, tot allò que he explicat al principi és
l’important, és la millora del nostre model econòmic i de la
productivitat, però que amb aquests segons és impossible poder
aprofundir molt més.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, presidenta.
II.19) Pregunta RGE núm. 2477/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acceptació dels 43 milions
d’euros de sobrecost de les dessaladores d’Eivissa i
Ciutadella.
Passam a la dinovena pregunta, RGE núm. 2477/17, relativa
a acceptació dels 43 milions d’euros de sobrecost de les
dessaladores d’Eivissa i Ciutadella, que formula la diputada
Sra. Margalida Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula la diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo.
LA SRA. PROHENS I RIGO:
Gràcies i encerts, Sr. President. Hem aconseguit en uns
mesos el que el Partit Popular no va fer en quatre anys, el Partit
Popular acotava el cap davant Madrid i nosaltres defensam els
interessos de Balears, 43 milions d’euros, Sra. Armengol; és el
preu de la supèrbia d’un govern que una foto i un titular tot ho
valen.

Gràcies, Sr. President. Sra. Prohens, l’aigua és un dret bàsic
dels ciutadans, sí o no? I el nostre govern ha fet possible
intentar millorar tot el relacionat amb el cicle de l’aigua, fins i
tot l’impost del turisme sostenible l’hem dedicat a aquestes
infraestructures perquè ens hem trobat una sequera, i mai més
ben dit, en la gestió de l’anterior Govern del Partit Popular a les
Illes Balears.
(Alguns aplaudiments)
I amb les dessaladores, igual que amb tantes coses, haurem
de fer història i la història ve de l’innombrable Sr. Jaume
Matas, com a ministre de Medi Ambient. El ministeri havia de
fer les dessaladores de Ciutadella i Santa Eulàlia, les havia de
construir, les havia de connectar i les havia de donar a la
comunitat autònoma. Nosaltres ens havíem de comprometre a
comprar l’aigua dessalada a un preu determinat, i això és al que
es van comprometre les Illes Balears.
El ministeri va decidir fer una concessió a empreses, per un
pressupost de 12 més 14 milions d’euros per cada una de les
dessaladores. Decideixen fer unes modificacions, això suposa
un sobrecost de 12 milions d’euros. El ministeri, tot sol,
decideix que en lloc d’allargar la concessió i, per tant, que el
sobrecost el pagassin les concessionàries, decideix rescatar les
concessionàries.
I entram a l’època Company o a l’època Bauzá, com vostè
vulgui, perquè va ser exactament igual, hi ha sequera a Eivissa,
que no es declara, un greu perjudici per als ciutadans de l’illa
d’Eivissa, amb un sequera greu i amb una dessaladora
construïda des del 2011, que encara està tancada, -i això els
hauria de fer vergonya o almanco reflexionar una mica-, i el
desacord amb el Govern d’Espanya és tal que ni tan sols es
preocupen de recepcionar.
Nosaltres recepcionam les dessaladores, ens comprometem
a pagar la connexió, que no ens pertocava, i ara el ministeri, el
Govern del diàleg, Sra. Prohens, decideix que ens demana 43
milions d’euros, o sigui tot el cost de tot. Gratia et amore per
al ministeri. Vostè amb qui està, amb els ciutadans d’aquestes
illes o torna estar amb el cap acotat davant el Sr. Rajoy?
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Ningú no dubta de la necessitat de les dessaladores de
Ciutadella i Santa Eulària, de fet ha estat el Partit Popular qui
ho ha fet possible, però de veres és defensar els interessos de
les Balears assumir un sobrecost de 43 milions d’euros? Sabia
vostè que el conseller havia firmat aquest document?

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, presidenta.
Silenci, per favor!

Moltes gràcies.
Té la paraula la Sra. Prohens.
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LA SRA. PROHENS I RIGO:
Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, qui no sabem amb
qui està és vostè, que cada setmana canvia.
Sra. Presidenta, jo l’entenc que estigui enfadada i amb
aquest conseller deu haver de fer un exercici de contenció cada
dia, però els documents els varen firmar vostès, ni el Sr. Matas,
ni el Sr. Bauzá, ni el Sr. Company, vostès.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
I diu el document: “El ministerio se reserva el ejercicio de
los derechos que le puedan corresponder frente a la
administración de las Baleares, como consecuencia de los
costes y pagos que se han derivado de la resolución y
liquidación del contrato de concesión del proyecto y que han
sido exigidos por el concesionario.” I això ho varen firmar.
Reconeix o no la firma de la seva directora general, Sra.
Presidenta, la reconeix?

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Qui parla! Qui ens ha endeutat a les
arques públiques per lucrar-se el partit i alguns del partit!
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Per favor, Sra. Prohens! Per favor! I ara que Madrid vol fer
un negoci a costa dels ciutadans de les Illes Balears, Sra.
Prohens, vostè es posa al costat de Madrid. I és al·lucinant
això, és al·lucinant!
(Petita cridòria)
No ens reclamen cap sobrecost, hauria d’escoltar, ens
reclamen els 43 milions i que el Govern d’Espanya no hagi
posat un euro en unes infraestructures que hauria d’haver pagat
totes senceres.
(Remor de veus)

I ara ja pot fer potadetes i culpar qui vostè vulgui, però la
realitat és que els ciutadans haurem de pagar 43 milions d’euros
gràcies al seu conseller.
I a vostè no li queda altre remei que mirar cap a una altra
banda, perquè si prova de tocar-ho, la resta li tornaran muntar
un acte de suport, per recordar-li que aquest vostè no el pot ni
tocar.

Aquesta és la realitat. Per tant, Sra. Prohens, jo esperava
una mica més de si volen ser un nou Partit Popular, però veig
que continuen exactament igual, a les ordres dels que
comanden a Madrid.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sra. Presidenta, això és seriós, no són problemes
informàtics ja, la incapacitat de gestionar d’aquest conseller ens
costa 43 milions d’euros. Els ciutadans de les Balears -ho
entén, Sra. Presidenta?- fins quan l’aguantarà?
Pensa prendre qualque precaució quan tornin firmar
qualque document? Perquè no és el primer, 120 milions d’euros
de carreteres no conveniats, aquests 43 milions de
dessaladores; els pisos de la SAREB que no van servir per a
res. És que vostès no saben el que firmen, Sra. Presidenta, i
això ho pagam tots.
O tal vegada sí ho saben i tal vegada el rescat ciutadà era el
rescat de les concessionàries, 43 milions de dessaladores, 54
milions per les autovies d’Eivissa o 20 milions pel túnel de
Sóller. Era això, Sra. Presidenta?

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, presidenta.
III. Interpel·lació RGE núm. 22/17, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a normativa en policies locals.
Passam al tercer punt de l’ordre del dia d’avui que
correspon al debat de la Interpel·lació RGE núm. 22/17,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la normativa
en policies locals.
Intervenció del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Olga
Ballester.
LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

(Remor de veus)
Eren les concessionàries que venien a rescatar amb els
doblers de tots?
Moltes gràcies.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Gracias, presidente. Bienvenidos los representantes de la
Asociación de policías locales interinos de las Islas Baleares,
ASPIB...
EL SR. PRESIDENT:
Disculpi un momentet, Sra. Ballester. Guardin silenci, per
favor, a la cambra!

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Prohens. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

Senyores diputades i senyors diputats, guardin silenci, per
favor!
Té la paraula Sra. Olga.
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT:
Gracias, presidente. Señoras y señores diputados.
Consellera, desde Ciudadanos interpelamos al Govern, a usted,
por la situación crítica de inseguridad jurídica en la que se
encuentra el colectivo de policías locales interinos y que puede
desembocar en la pérdida de su trabajo, una situación que el
Govern pretende solventar con un decreto ley, aprobado esta
pasada semana, en febrero de 2017, donde se establece, para la
regulación de este colectivo, un procedimiento extraordinario
de acceso a las plantillas de las policías locales de las Illes
Balears. Un decreto ley, consellera, que, a nuestro entender,
hace aguas por muchos frentes, lleno de inconcreciones y que
convierte este proceso extraordinario de regulación en papel
mojado, generando incertidumbre y angustia en este colectivo,
que lleva más de once años soportando los vaivenes de los
diferentes gobiernos.
Como ya comentamos, hoy el 30% de la plantilla de la
policía local es interina, casi 600 agentes, i 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. Una legislación redactada por el
Partido Popular y consentida y continuada por los gobiernos
del pacte, creo que la Sra. Pilar Costa era consellera de Interior
con el Sr. Antich.
Una situación consentida también por los municipios
gobernados por uno u otro signo político, que no han
convocado plazas de funcionario de carrera durante muchos
años, porque ha primado el ahorro en costes frente a la
dignificación de las condiciones laborales y profesionales de
estos agentes. Recordemos que hasta principios de 2013, las
plazas interinas o temporales estaban subvencionadas por el
Govern en un 75%, mientras que el 25% restante del sueldo lo
pagaban los ayuntamientos. Un policía interino salía barato.
Así, entre una legislación de 2005, generadora de interinos,
y una administración que fomentaba la no creación de plazas
fijas, se ha precarizado el trabajo del agente inmerso en este
bucle perverso de difícil solución. Pero la cosa no acaba aquí,
a este colectivo se le han ido sumando más decisiones políticas
que han sido continuos despropósitos, como la Ley de 2013, de
coordinación de policía local, ahora en vigor, que supuso un
nuevo 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. Todavía hoy siguen
reclamando, y con razón, esa regularización, ese período de
transición.
Hoy tenemos una compleja situación, un colectivo de
interinos que navega entre dos leyes, la Ley de 2005 y la de
2013. 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, exponiendo que solo
los policías locales funcionarios de carrera pueden ejercer
funciones con carácter de autoridad pública. Y estamos a 2017,
cuatro años después, y no solo no se ha regularizado la
situación de estos agentes interinos, sino que,
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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 de
2013, algo inexplicable.
En fin, ante esta situación, de absoluta indefensión, donde
ningún gobierno tiene voluntad firme de acabar con esta
inseguridad jurídica y continua precariedad laboral, la
Asociación de Policías Interinos de Baleares, ASPIB, interpuso
un recurso contencioso el 2 de julio de 2015, ya estaban
ustedes en el Govern, solicitando al Tribunal Superior de
Justicia de Baleares que declarara la nulidad de los referentes
a los policías interinos del Decreto de 2015 y, por extensión el
artículo 41 de la Ley de 2013, por contravenir lo dispuesto en
la Ley estatal reguladora de las bases de régimen local, y
también se pide plantear ante el Tribunal Constitucional la
cuestión de inconstitucionalidad de los mismos.
Y ¿cuál fue la respuesta del nuevo gobierno, de ustedes, de
usted, consellera? ¿Respaldar al colectivo en su impugnación
al artículo 41 de la Ley del Partido Popular, para acabar por fin
con la precariedad laboral y la inseguridad jurídica? Pues no,
consellera, no, la respuesta de este govern fue presentar un
escrito, en enero de 2015, seis meses después, es decir,
habiéndolo meditado bien, de contestación y oposición a la
demanda de la asociación, donde se solicitaba que se dictara
sentencia desestimándose íntegramente el recurso contenciosoadministrativo interpuesto, y con expresa condena en costas a
la parte actora, es decir, a la Asociación de Policías Interinos,
y alegando, además, para su desestimación, entre otras cosas,
la falta de legitimación de la Asociación de Policías Interinos
para impugnar un reglamento, porque, según ustedes, no son
parte interesada, no le reporta a la asociación ni ventaja ni
beneficio y solo se produciría la supresión de la figura del
policía interino.
Consellera, ¿cómo se puede... cómo puede este govern
alegar que los policías interinos no están legitimados para
poner un contencioso a esta normativa, por no ser parte
interesada, cuando es justamente esta normativa la que les
mantiene en continua precariedad, además de una inseguridad
jurídica insoportable?
En fin, por el temor a la resolución del Tribunal Superior de
Justicia de Baleares, ustedes se han movilizado en la
elaboración de un decreto para la regulación del colectivo. Está
claro que, gracias al fallo del Tribunal Superior de Justicia de
Baleares, a favor de la Asociación de Policías Interinos, este
govern se ha puesto las pilas y ha hecho lo que se tenía que
haber hecho en 2013, cuando ocurrió la modificación de la ley
estatal, o bien ustedes, en mayo, nada más entrar en el Govern,
en 2015, ya que eran conocedores de esta problemática.
Así, desde Ciudadanos, hemos analizado el decreto ley del
Govern, y vemos que existen muchas lagunas en la redacción
que convierten este proceso extraordinario en papel mojado, no
solo por el decreto, sino también por toda la incertidumbre que
rodea el proceso de regulación que ni siquiera ustedes,
consellera, saben ni cómo ni cuándo se va a implementar.
Miren, ¿saben ustedes cuántas plazas necesita cada
municipio en su plantilla de policía local para un buen
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funcionamiento, teniendo en cuenta la coordinación entre los
municipios? ¿Saben ustedes cuántas de esas plazas necesarias
son hoy por hoy vacantes presupuestadas? ¿Tienen ustedes la
certeza de que los ayuntamientos van a convocar estas plazas
durante ese período extraordinario de tres años?
A estas preguntas, en la reunión que hicimos conjunta con
los grupos, nos dijeron que no habían hecho ese plan de estudio
con los municipios de la necesidad de policías.
Demasiadas incógnitas sin respuesta.
Y también me gustaría comentar, en el tiempo que me
queda, el gran escollo a esta regulación que supone el decreto
ley, que ya lo explicamos cuando no avalamos el decreto, por
lo que me imagino habrá tenido tiempo de estudiar. En primer
lugar, la disposición transitoria primera comenta el proceso
extraordinario de acceso a las plantillas y expone, como
requisito para convocar una plaza por el sistema extraordinario,
que esa plaza esté ocupada por personal funcionario interino.
Esta redacción plantea serias dudas sobre que el proceso
extraordinario sea efectivo para ofrecer las plazas vacantes
existentes.
En primer lugar, si la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Baleares se ratifica en el Constitucional, los
interinos tendrán que ser cesados, y ya no ocuparán estas
plazas, por lo tanto, los ayuntamientos que no han realizado las
convocatorias ya no podrán ofertar estas plazas por ese sistema
extraordinario debido a que no estarán ocupadas por
funcionarios interinos.
Otro problema que plantea esta redacción es el caso de los
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 ese caso, al irse de interino a su
nuevo destino, el municipio de origen tampoco podrá convocar
esas plazas por el sistema extraordinario.
Además, y muy importante, y muy grave, y creo que es una
de las cosas más abultadas en cuanto a plazas, esta redacción
también impide que en este proceso de regulación
extraordinario de tres años se puedan ofrecer todas las vacantes
provenientes de jubilaciones, recordemos que está elaborando
un real decreto sobre jubilación anticipada de policía local, que
será aprobado, presumiblemente, este año.

sabe ni cómo ni cuándo se van a ofertar, o si se van a poder
ofertar por lo de la tasa de reposición, todo incertidumbres,
todo inconcreciones. De nuevo el colectivo de agentes
soportando impotentes, decisiones políticas que les continúan
manteniendo en la cuerda floja. ¿Cómo piensa que se encuentra
el colectivo de policías locales interinos, consellera?
Muchas gracias.
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula la representant
del Govern la consellera Cladera.
LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):
Gràcies, Sr. Vicepresident. Volia aprofitar també per
saludar els policies interins que tenim presents a la cambra.
Sra. Diputada, el primer que li vull dir..., jo ara li debatré la
interpel·lació, però també m’agradaria que fes alguna proposa,
com solucionam aquesta complexa situació que ens hem trobat,
perquè no he sentit la proposta en totes les reunions que hem
tengut, o la reunió que hem tengut i ara tampoc aquí a la tribuna
no he sentit cap proposta.
Però bé, jo el que li vull dir i això sí s’ha de posar en valor,
és que aquest Govern està preocupat i ocupat en la situació que
s’ha trobat en relació al model de policia local i a la situació
dels interins que ens hem trobat en aquesta comunitat autònoma
en tema de policies locals. Veritablement hi ha un entre un 2530% de policies interins, aproximadament 600 interins damunt
un col·lectiu de 2.500 policies locals, per tant, és una taxa que
preocupa, igual que la resta de temporalitat que hi pugui haver
a la resta d’àmbits. Vull recordar que ahir vaig ser amb la
Secretària d’Estat de Funció Pública, precisament per tractar
aquests temes, en tots els àmbits de funció pública,
especialment educació i salut, àmbits prioritaris, però també el
tema de policies locals el vàrem tractar, arran de la darrera
sentència, arran de la situació que tenim, etc.

Y en cuanto a la disposición transitoria segunda, donde se
propone que los ayuntamientos podrán convocar nuevas bolsas
de interinos, de acuerdo con el Decreto de 2015, 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, tampoco tendríamos bolsas de
interinos.

Però jo el que primer vull posar en valor és que el que fa el
Govern és combatre el tema d’interins canviant el model de
policia local, i això ho fem a través de la modificació de la Llei
4/2013, on, a partir de la vigència d’aquesta llei, bé, ja s’ha
iniciat el tràmit, ara està en exposició pública, per tant, jo esper
aportacions, també dels grups, però que el que pretén és acabar
amb la figura d’interí, el policia local ja no accedirà de forma
interina, sinó que ja accedirà com a funcionari de carrera. Per
tant, a mig termini hi ha una solució plantejada.

En fin consellera, una regulación alargada en el tiempo, tres
años, inexplicable por la urgencia de la situación, un decreto
ley que hace aguas y es papel mojado por como está redactado,
ya que no se podrán ofertar muchas vacantes por el
impedimento del propio decreto. Unas necesidades municipales
en cuanto a plazas que se desconocen. Y unas plazas que no se

És veritat que ara tenim una situació complexa, derivada...
i vostè ho ha descrit molt bé, de tots aquests anys i de diferents
raons, una situació complexa i no desitjada. Un motiu vostè
l’ha explicat, els ajuntaments..., no només és culpa del
legislador, als ajuntaments també els ha anat bé tirar de
plantilles flexibles i augmentar policies en temporades
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turístiques, o en temporades de més feina. El legislador també
vull dir que l’any 2013 no va ser valent, perquè aquest
problema ja hi era, com bé vostè ha dit i no va ver res, ni l’any
2013 ni l’any 2015. També recordar el que ha passat des de
Madrid, la legislació de Madrid, el fet d’haver de complir Llei
d’estabilitat, taxes de reposició, no ha ajudat gens, perquè ha
impossibilitat que els ajuntaments poguessin treure places en
forma de funcionari de carrera, els ha posat moltes dificultats,
per tant, tampoc no ha ajudat.
I a més també vull dir que als policies ja els ha anat bé
aquesta situació en algun moment, es veuen atrapats en aquesta
situació, però en algun moment ja els ha beneficiat poder-se
moure a diferents ajuntaments, en funció d’interessos personals,
de localització, condicions econòmiques, etc. La veritat és que
tenim una situació complexa.
Què hem fet davant això? Primer de tot, una solució a mig
termini que és canviar el model de policia local, a través de la
Llei de coordinació que ja he explicat, o explicaré, o tendrem
més ocasió de parlar-ne, que modifica el model de policia local
i ja pretén acabar amb la figura d’interí, o no generar-ne més.
És un nou paradigma, és un nou model que nosaltres defensam
i que també entenem que ha de canviar el model de policia
local, la forma de fer feina del policia, cap un model de policia
de més proximitat, allà on el policia faci feina de forma més
transversal en el tema de seguretat. Sí que és vera que ha de fer
complir ordenances, ha d’ordenar el trànsit, ha de mirar els
ciutadans d’una altra manera, els ha d’ajudar a ser millor
ciutadans. Tota aquesta feina que ha de fer el policia des d’una
altra manera i per això creiem que el nou model és que el
policia estigui arrelat al municipi, que tengui una vinculació
més forta amb el municipi a través de la contractació fixa,
sempre per damunt de l’interinatge.
Però clar, com solucionam aquest tema mentre no tenim el
model i a més arran de la darrera sentència que ha caigut, que
vostè ha comentat, la sentència 608/2016, de 30 de novembre,
mentre no tenguem una nova legislació i mentre no puguem
absorbir aquests interins amb les dificultats que ja he dit que hi
ha en la legislació actual, perquè recordem que mentre hi hagi
les taxes de reposició que té imposades el Govern d’Espanya a
les entitats locals, no és tan fàcil de solucionar per molta
voluntat que hi posem, tant el Govern autonòmic com el govern
local. Però jo aquí vull recordar que hi ha responsabilitat de
tres administracions: l’estatal, amb la legislació que permeti
contractar; l’autonòmica, des de la coordinació i modificant la
legislació autonòmica que estam fent, i també els ajuntaments
a l’hora de contractar policies fixos en lloc d’interins.
Per això amb el decret llei el que nosaltres hem fet, per una
banda, davant la sentència és donar seguretat jurídica al tema
de seguretat, perquè si no ens trobam amb una inseguretat
jurídica que dificulta, posa en perill el model de seguretat, o la
seguretat ciutadana dels nostres municipis, perquè si haguéssim
d’acomiadar aquests policies interins o no en podem contractar
davant les noves temporades turístiques, tendríem un veritable
problema de seguretat en els nostres ajuntaments. Per això en
el decret llei la filosofia ha estat aquesta, permetre que hi hagi
el policia interí mentre no canviï la resta de legislació. I per una
altra banda crea, estableix un procediment extraordinari que
dóna tres anys de termini perquè es pugui executar, per facilitar
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la contractació fixa als ajuntaments, cosa que no s’ha fet fins
ara.
Per tant, jo crec que s’ha de posar en valor que creem
aquest procediment extraordinari que permetrà als ajuntaments,
evidentment els ajuntaments tenen una responsabilitat a partir
d’ara perquè l’han d’executar i l’han de posar en marxa, que no
necessàriament han d’esgotar els tres anys, però sí que tenim i
venim molt condicionats per la taxa de reposició que marca
l’Estat i per això també treballam, perquè, de forma immediata,
llevi la taxa de reposició i no tenguin aquesta limitació els
ajuntaments per poder contractar, de forma que aquest
procediment extraordinari en menys de tres anys ha de permetre
eixugar tots els interins que tenim en aquestes illes.
Jo crec que és un procediment excepcional que hem creat,
com bé sap va per concurs-oposició, quan normalment la
contractació fixa va per oposició. Aquí es va pel sistema
concurs-oposició, on es valoraran molt... seran molt importants
els mèrits d’haver treballat en el municipi i on el tema
d’oposició també es fa amb un sistema més lleuger, a fi que tota
aquesta plantilla de gent, tot aquest nombre d’interins que ara
treballen, puguin ser absorbits poc a poc pels ajuntaments.
Per tant, jo vull posar en valor aquest decret llei, no crec
que sigui paper banyat, ni faci aigües per tots els costats, si és
així, esper les seves propostes Sra. Diputada, perquè jo crec
que nosaltres l’hem estudiat molt bé, l’hem consensuat també
amb els sindicats, hem treballat amb ells sobre quina era la
fórmula adient i hem tengut l’acord i el suport dels sindicats a
l’hora de fer aquest decret llei. De la mateixa manera que ho
fem també a l’hora de canviar la Llei de coordinació i que
també ha fet tota una feina de reflexió i durant tot un any i
també l’hem pactada i l’estam pactant, o l’hem treballada i
consensuada amb tots els agents implicats, des d’ajuntaments,
policies, sindicats, etc.
Per tant, davant els dubtes que vostè em planteja, que ja va
plantejar en el debat del Decret llei, primer de tot jo li he de dir
que el Govern recorre en cassació la sentència 608/2016,
perquè creiem fermament al·legant l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, EBEP, l’article 10, les funcions que fa un funcionari de
carrera també les pot fer un funcionari interí, per tant, en base
a això nosaltres recorrem la sentència del Tribunal Superior de
Justícia.
I en relació que a vostè li preocupi si la sentència arriba a
ser ferma, què passa amb aquests policies interins, jo li he de
dir el que diu l’article 73 de la Llei 29/98, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, que diu que si la
sentència fos ferma no anul·laria els actes administratius
fermes, abans que aquesta sentència tengués efectes generals.
Per tant, entenem que els interins contractats seguirien estant
contractats i els efectes dels seus actes administratius serien
vàlids. En aquest sentit, no ens preocupa que la sentència sigui
ferma. De totes maneres defensam i pensam que la sentència no
serà ferma perquè l’hem recorreguda en el Tribunal Suprem.
En relació a l’altre problema que a vostè li preocupa, què
passarà amb els procediments extraordinaris si a un ajuntament
queden places vacants i, per tant, no podrà tenir... funcionaris
interins en aquestes places no les podrà treure, bé, tot això és
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interpretable, això és una preocupació que pot existir, però que
nosaltres pensam que el procediment hi ha mecanismes per
assegurar que aquest procediment sigui emprat per tots els
ajuntaments. De fet, des de la Direcció General d’Emergències,
des del paper de coordinació que tenim, també farem una tasca
de seguiment d’això, d’assegurar que el resultat d’aquest
procediment sigui efectiu i, per tant, els ajuntaments contractin
en forma de funcionari de carrera tots els interins que... les
places que ara tenen ocupades per interins.
Però no oblidem que hi ha un tema molt important i que jo
esper que s’hi sumin, i és que el Govern d’Espanya modifiqui,
flexibilitzi les taxes de reposició i també l’aplicació de la Llei
d’estabilitat pressupostària, regles de despesa, que dificulten
que els ajuntaments puguin contractar places a un moment
donat.
Per tant, com he dit al principi, és responsabilitat de tots
poder fer, poder tirar això endavant. Sí vull defensar que aquest
govern creu fermament que s’ha d’acabar amb la figura de
l’interinatge, no és una cosa que es pugui fer d’avui per demà,
crec que el decret llei va en aquest sentit i és una bona mesura,
és una mesura valenta que s’ha atrevit a avançar en aquest
sentit mentre modificam també en un mig termini el model de
policia local, a través de la Llei de policies locals, que també
acabarà amb aquesta forma de... de contractar de forma
interina.
Per tant, també li demanaria, Sra. Diputada, davant aquesta
situació i davant aquesta inseguretat jurídica que s’ha produït
està bé que defensem el col·lectiu dels interins i que nosaltres
també recollim les seves peticions i les seves inquietuds i
entenem la seva inquietud i el seu malestar l’entenem
perfectament, però també ens agradaria que... què hem de fer
davant aquesta situació d’inseguretat jurídica? Hem de
permetre que els ajuntaments es quedin sense policies locals o
que les funcions que fan els policies interins es deixin de fer?
Hem de crear un problema d’inseguretat jurídica als nostres
municipis?
Per tant, com a govern tenim l’obligació de donar garantia
a aquella seguretat jurídica perquè hi hagi seguretat ciutadana
i també, evidentment, defensam els interins afavorint la seva
contractació fixa amb els mecanismes que tenim i que la llei en
aquest moment ens permet.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Cladera. Rèplica per part de l’autora de
la interpel·lació. Té la paraula la Sra. Ballester.

También ha comentado que sí que es verdad que reconocen,
porque ha dicho, en cuanto a la principal pega del decreto,
porque el decreto propone que solamente se podrán sacar las
plazas vacantes que estén ocupadas por policías interinos, usted
ha dicho que efectivamente, bueno, pues ya se verán, que se
han de poner los mecanismos pues para que estas plazas salgan
y se hará lo posible para hacer el seguimiento de que esto sea
así. Pues, ésta es una de las incertidumbres que origina el
decreto. ¿Qué mecanismos se van a poner para que todas estas
plazas que no van a estar cubiertas por policías interinos, y que
son vacantes presupuestadas, efectivamente salgan en
convocatoria pública estos años de la convocatoria
extraordinaria? Esto es el punto 1, ¿qué van a hacer ustedes?
¿Cómo se van a enterar que, efectivamente, van a salir a
convocatoria pública estas plazas?
Todas las plazas de los jubilados tampoco van estar con
policías interinos cubiertas, por lo tanto, tampoco van a salir
durante estos tres años. Otro conjunto de plazas que también
queda en el aire.
Después también ha dicho usted que esperan que los
municipios, que esperan que los municipios durante estos tres
años convoquen este proceso extraordinario. Es que la palabra
esperar queda muy en el aire, se necesita concreción; es decir,
una coordinación de la conselleria a través del EBAP con los
municipios, donde quede explícita una convocatoria, una
temporalidad de todos los municipios. Yo creo que la
coordinación en una situación tan grave es muy importante.
Después también usted ha comentado que es cierto lo de la
tasa de reposición. A mi también me gustaría comentarle que
del 2005 al 2013, donde hubo también ahí un govern del pacte,
no existía la Ley Montoro, que se aprobó en el 2013, tenemos
ahí muchos años donde se podrían haber hecho estas plazas. Y
ustedes tienen que convencer, están en el Govern, ustedes son
los que tienen que convencer a la Secretaria de Estado de
Función Pública, Elena Collado, para que la tasa de reposición,
dentro de la administración local, explicarle que es referente a
las fuerzas de seguridad, que es un ajuste necesario. Por lo
tanto, son ustedes los que tienen que convencer de la necesidad
de cubrir todas estas plazas vacantes que quedan en Baleares,
porque no van a poder ser cubiertas por policías interinos ya
que cuando sea firme la sentencia esta sentencia los cesará.
Por último, comentar que usted ha dicho que el decreto lo
que hace es preservar al policía interino que está en una plaza,
ocupando una plaza, hasta que la sentencia sea firme, pero las
bolsas de interinos, esos interinos que están en las bolsas, no se
van a poder crear, no se van a poder crear bolsas de interinos
si la sentencia es firme. És decir, a medida que se vayan yendo
los interinos de sus plazas, estas plazas quedarán vacantes y no
se van a poder ofertar por convocatoria pública.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:
Gracias, presidente. Consellera, mire, en cuanto al tiempo,
a nosotros sí que nos parece excesivo los tres años. Yo le
quiero recordar que ustedes han hecho un decreto ley, no un
proyecto de ley, un decreto ley en base a la urgencia del tema,
entonces, por lo tanto, no entendemos si es tan urgente por qué
ahora la regulación tiene que alargarse en el tiempo tres años.
Nosotros lo haríamos más acortado.

Nosotros en la moción les plantearemos una serie de
iniciativas que espero que vean razonables para mejorar el
acceso de todo el colectivo. Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula la consellera Cladera.
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LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):
Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo esper aquestes
iniciatives i aquestes propostes i esper que també tenguin
solvència jurídica i legal per poder-se fer, perquè els desitjos a
vegades no es poden complir depenent de les condicions legals
que tenim.
Però, també l’animaria a fer iniciatives parlamentàries per
combatre les limitacions que tenim amb les taxes de reposició
i amb la Llei d’estabilitat tan dura que s’aplica als ajuntaments
o la regla de la despesa, etc. Crec que també com a diputada
pot fer aquestes iniciatives i ajudaria als ajuntaments, ajudaria
a l’administració i en aquest cas també a la contractació de
policies, perquè li puc assegurar que això és un problema
important que en aquest moment està damunt la taula, al marge
del que puguem fer a nivell autonòmic. Crec que és el més
important que hi ha en aquest moment per estabilitzar plantilles
i per donar ocupació fixa a totes les administracions.
Per tant, la convidaria que no només ho deixi fer al Govern,
perquè jo crec que aquí precisament tots tenim una
responsabilitat i tots hem de sumar en aquest sentit i no restar.
Vostè em deia que tres anys és molt, bé, tres anys és un
termini màxim, si abans ho podem aconseguir perquè la taxa de
reposició precisament es flexibilitza i es modifica, evidentment
això se solucionarà abans. Precisament, nosaltres la Llei de
coordinació que modificam confiam que estigui també abans de
tres anys i també poder ajudar a contribuir com més aviat
millor al canvi de model en aquest sentit.
Però l’important, com li he dit, aquí és un tema, jo ho he dit
i ho diré sempre, hi ha responsabilitat de tots, no només hi ha
del govern autonòmic. Ara fem aquest decret llei, crec que hem
complit amb la nostra responsabilitat, també hi ha la part de
l’Estat en temes de legislació, de la reposició, com ja he
comentat, i tema dels ajuntaments també, han de fer la relació
de llocs de feina, han de convocar places, han de fer també una
sèrie de passes, tenen una responsabilitat que aquí també els
sindicats han de vigilar i han de procurar que es faci.
Nosaltres, evidentment, des de la nostra... el Govern des de
la feina, des del paper de coordinació pot vigilar, pot coordinar
i hi estarà a sobre. Crec que s’hauria de donar un vot de
confiança al Govern perquè aquest decret llei amb aquest
procediment extraordinari s’apliqui i pugui absorbir el màxim
nombre de funcionaris interins i així ho va fer la setmanada
passada, per exemple, l’associació d’interins, que jo em vaig
reunir amb ells, que davant aquestes inquietuds i aquesta
inseguretat que tenen o aquesta inquietud bàsicament sobre
aquest tema, sobre aquest malestar que jo entenc que genera
tants d’anys d’interinatge, va donar un vot de confiança al
Govern perquè aquest decret llei i aquest procediment
extraordinari s’apliqui i vagi a bon terme.
Per tant, donem un vot de confiança en el sentit de veure en
el nostre paper de coordinació des de la Direcció General
d’Interior com incidim que els ajuntaments facin aquest paper,
com mitjançam amb Delegació de Govern també, important el
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paper de Delegació del Govern a l’hora de treure les ofertes
públiques, que no les impugni, que ajudi els ajuntaments que
puguin convocar places perquè tot això, cada vegada que un
ajuntament convoca places si no ho fa estrictament bé
Delegació de Govern és molt dur i, per tant, també crec que ha
de col·laborar, és un altre agent important en tot això.
Per tant, donin-li una oportunitat, aquest decret llei és el que
podíem fer des de la nostra responsabilitat, crec que s’ha de
posar en valor i el que hem de fer és deixar que actuï, encara no
hem començat pràcticament a poder fer..., a treure aquests
procediments, però, hi insistesc molt, s’ha de canviar la taxa de
reposició perquè si no els ajuntaments tendran dificultats per
poder dur a temps..., en tres anys fins i tot no bastarà per poder
dur a terme aquest procediment.
Quina altra solució proposen que sigui legal? Jo esper
aquestes propostes, perquè nosaltres li hem donat moltes voltes
i els serveis jurídics li puc assegurar que s’hi han dedicat, tant
des d’Advocacia com des de la Direcció General d’Interior, de
Funció Pública ens hem dedicat a trobar una solució i l’hem
explicada als sindicats i ha estat la més òptima davant la
situació que tenim.
Jo... per tancar ja, vull posar en valor que el Govern crec
que de forma valenta està abordant el problema, és un problema
important, no desitjable per suposat, però que no es pot
solucionar d’avui per demà i que evidentment el decret llei és
una mesura important en aquest sentit que pretén avançar en tot
això i crec que ara el que se li ha de fer és donar l’oportunitat
perquè treballi aquest procediment extraordinari i tots aplicar
la nostra responsabilitat i fer feina en aquest sentit perquè els
interins realment minvin i canviem el model policial cap una
major estabilitat dels policies, que crec que això evidentment
ha de donar una major qualitat al servei de seguretat ciutadana.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Cladera.
IV. Moció RGE núm. 2287/17, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a aplicació transversal de la
Llei d’igualtat, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 15519/16.
Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 2287/17, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació transversal de
la Llei d’igualtat, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 15519/16.
Intervenció del Grup Parlamentari Popular, per defensar-la
té deu minuts, Sra. Sandra Fernández.
LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:
Muchas gracias, hace dos semanas tuvimos la oportunidad
de interpelar a la consellera para que nos explicase cómo iba a
ser la aplicación en este caso transversal de la Ley de igualdad
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entre mujeres y hombres de las Islas Baleares, que aprobamos
todos aquí en pleno en julio del año pasado.
La verdad es que hay que decir que no obtuvimos
demasiada información. Nosotros preguntamos a la consellera
una serie de cuestiones bastante concretas, cuestiones que no
solamente afectaban a su área, sino que afectaban a otras áreas,
ya que la ley es una ley transversal, que afectaba tanto a
diferentes administraciones como a áreas del Gobierno,
Servicios Sociales, la propia Conselleria de Presidencia,
Educación, Sanidad, Cultura, Deportes, etc.
Una de las cuestiones que preguntamos era conocer qué
presupuesto tenía cada conselleria para poder aplicar esta ley,
no conseguimos esta información, la consellera nos remitió al
Plan de medidas contra las violencias machistas que se había
aprobado 2017-2020, pero aquí lo único que encontramos como ya le dijimos- son una serie de medidas estratégicas
cuantificadas de forma general, que no responden todas y cada
una de ellas a lo que esta ley comprende y, evidentemente,
seguimos sin tener esta información.
Tampoco nos supo contestar a cómo, cuándo y con qué
presupuesto se ponían en marcha determinadas actuaciones o
iniciativas a las que obliga la ley, por ejemplo una de las
cuestiones más importantes es la red asistencial que establece
esta ley, no solamente en cuanto a las ratios de tener un centro
de atención y asistencia social por cada 100.000 habitantes por
ejemplo, o una plaza de acogida por cada 3.500 mujeres, sino
también que evidentemente esta ley obliga a tener una serie de
servicios de personal para poder dar atención a todas estas
mujeres y también a sus hijos, una gran cantidad de
profesionales de diferentes ámbitos y evidentemente esto
requiere una planificación para ponerlo en marcha.
Tampoco se nos contestó cuándo estarán o si ya estaban en
marcha las unidades administrativas de igualdad en cada
conselleria, como así recoge la ley, o si se habían nombrado
también los responsables o si se habían designado unidades de
igualdad en las diferentes administraciones como los consells
y ayuntamientos.
Tampoco sabemos si se ha hecho o cuándo se iba a hacer
algo que consideramos muy importante, que es un diagnóstico
para conocer el grado de formación que tienen los trabajadores
de la comunidad autónoma respecto a la violencia de género,
lo consideramos muy importante, porque a partir de aquí se
deberán planificar y se deberán orientar los planes de
formación en cada una de las áreas, tampoco tuvimos
información.

requiere un desarrollo tanto normativo, que en algunas
cuestiones sí que la propia ley establece plazos máximos, que
no quiere decir que haya que agotarlos, pero también requiere
una planificación para poder desarrollar todas las obligaciones
legales que nosotros mismos nos hemos dado, ¿no?
Y en este sentido, lamento decirle, Sra. Consellera, que el
Plan de medidas contra las violencias machistas, a las que usted
remitía una y otra vez, no cumple con lo que sería la aplicación
efectiva de la ley, algunas de las iniciativas que aquí se recogen
sí que coinciden con las que la ley menciona, pero
evidentemente no todas ellas y además en el citado plan, como
he dicho anteriormente, hay un presupuesto general por líneas
estratégicas, pero sin poner ni el presupuesto concreto para
cada una de las actuaciones, ni siquiera el período en el que se
va a hacer de forma concreta, solamente 2017 y 2020.
Y es en este sentido que nosotros presentamos una moción
que consta de dos puntos, creo que dos puntos bastante
sencillos. El primero de ellos habla que el Parlamento de les
Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a concretar, en
el plazo de seis meses, el calendario y el presupuesto
específicos para la puesta en marcha de las infraestructuras,
servicios y actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la
Ley de igualdad.
Me gustaría explicar este punto más concretamente,
especialmente por las enmiendas que se han presentado, que
espero que en una de ellas podamos llegar a un acuerdo y poder
aprobarlo, en este caso, pues con un amplio consenso, este
punto. Nosotros consideramos que si hemos conseguido un
amplio consenso, como decía, en la aprobación de esta ley es
para que esta ley perdure. Si todos estamos de acuerdo que ésta
es una ley ambiciosa y que seguramente su aplicación total no
se podrá poner en marcha en lo que queda de legislatura,
porque quedan dos años aproximadamente, dos años y poco, y
que evidentemente la aplicación total de esta ley seguramente
tendrá que comprender tanto esta legislatura como la siguiente
legislatura, lo que pedíamos en esta propuesta es que, en el
plazo de seis meses, -y podemos ampliar el plazo si así lo
consideran los otros grupos para llegar a una acuerdo- se pueda
hacer un planning, una planificación de cuál va a ser la
aplicación de todas las iniciativas, algunas de ellas no requerían
presupuesto porque no costará nada a la administración, pero
saber cuándo se va a hacer, qué agentes van a estar implicados.

Tampoco sabemos cuándo se van a aplicar o cómo se van
a aplicar los protocolos interinstitucionales, si se van a poner en
marcha las ayudas de emprendimiento femenino, si por ejemplo
se va a hacer algún tipo de iniciativa en materia de deportes, en
materia de cultura, etc.

Otras por ejemplo si se hace un estudio demográfico y se
decide que, por ejemplo, tenemos que construir otro centro de
acogida o más centros de acogida o tenemos que poner en
marcha determinados servicios, y eso requiere empezar a
construir infraestructuras o habilitar las ya existentes, pues es
muy posible que no se pueda hacer en estos dos años, pero
hagan una planificación más allá, no seamos cortoplacistas, no
nos quedemos en lo que vayan a hacer en esta legislatura,
porque es una ley que se deberá aplicar seguramente, su
aplicación, en tres, cuatro o cinco años.

Y nuestra preocupación evidentemente es cuál es la
planificación para hacer efectiva esta ley. En este parlamento
y con una ponencia que duró muchas sesiones debatimos largo
y tendido una ley que conseguimos aprobar con gran consenso,
pero es una ley muy ambiciosa, una ley evidentemente que

Nosotros lo que les pedimos es que hagan esa planificación,
que cuenten evidentemente con los grupos de la oposición, yo
no puedo hablar por Ciudadanos y por El Pi, sí por el Partido
Popular, pero estoy convencida de que por la actitud que han
tenido ellos siempre en estas materias también estarán
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dispuestos a llegar a un consenso para determinar cuál tiene
que ser la planificación y que ésta, pasada esta legislatura, el
partido que gobierne o los partidos que puedan gobernar la
siguiente legislatura, evidentemente ya tengan esta ruta
totalmente definida y pueda ser más fácil poder aplicar esta ley.
Ésta es la intención de nuestra propuesta, como digo
estamos abiertos a ampliar el plazo porque sabemos que se
están estudiando las transferencias a los consells insulares de
determinadas materias, y esto evidentemente puede dificultar
hacer una planificación, pero hemos aprobado una ley, esta ley
tiene que cumplirse. Si consideran que el plazo en lugar de seis
meses tiene que ser de un año para sentarse con los consells,
con el resto de administraciones y planificar no tenemos ningún
problema, pero queremos que evidentemente se pueda
planificar el cumplimiento de esta ley.
Y un segundo punto, más general, que es el que el
Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a dar una mayor visibilidad y difusión a todas las
actuaciones e iniciativas relativas al fomento de la igualdad
entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia
machista.
Creemos que es común en las administraciones públicas
tanto en su gobierno como en gobiernos anteriores y en todas
las administraciones que se suelen poner en marcha iniciativas
que pueden tener gran acogida en su momento, pero que van
decayendo tal vez con el paso del tiempo.
También en general las administraciones no están al día, no
estamos al día de todos los beneficios que nos pueden dar, por
ejemplo, las nuevas tecnologías, la sociedad de la información,
internet, i creemos que evidentemente esta es una vía muy
importante para poder llegar a la ciudadanía. Es cierto que no
toda la ciudadanía o determinado... porcentaje de población,
sobre todo más mayor, tal vez no tenga acceso a estas nuevas
tecnologías, pero la gran mayoría de los ciudadanos sí que lo
tienen.
Utilicemos esas herramientas, hagamos accesibles todas las
iniciativas que tengamos. Por ejemplo, si hablamos del pacto
contra la violencia de género, que se presentó el pacto de
Reacciona, que se presentó hace relativamente poco,
consideramos que fue una iniciativa muy positiva. Desde el
Partido Popular colaboramos también en poder aportar nuestro
granito de arena, y uno de estos granitos evidentemente era
pedirles que diesen a este pacto una mayor difusión, pero nos
encontramos por ejemplo que para acceder a la página web
para poder adherirse, o conoces la web o si no desde la web
misma de la CAIB es muy difícil encontrar esta dirección para
que la gente pueda obtener información. Cosas como esta
pueden parecer tal vez una tontería, pero es algo muy
importante; si la gente no conoce las iniciativas es como si no
existiesen, y por eso lo que les pedimos es hacer un mayor
esfuerzo de visibilidad y también, evidentemente, utilizar todas
las herramientas que tenemos a nuestro alcance a día de hoy
para dar una mayor difusión y que todas las personas puedan
conocer las iniciativas que se ponen en marcha, especialmente
respecto a una cuestión tan importante como esta.
Y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias.
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(Alguns aplaudiments)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Sandra Fernández. Intervencions per
defensar les esmenes presentades. Pel Grup Parlamentari
Socialista, per defensar l’esmena RGE núm. 2484/17, té la
paraula la Sra. Silvia Cano.
LA SRA. CANO I JUAN:
Gràcies, Sr. President, i bona feina i molts d’encerts.
Una de les senyes d’identitat d’aquesta legislatura és el
compromís feminista, amb fites com que per primera vegada en
la història democràtica de les nostres illes s’hagi trencat el
sostre de vidre i tenguem una dona presidenta o s’hagi
conformat un govern paritari. Però una fita que va ser molt
consensuada i que durant aquests mesos d’estiu ens va tenir, a
tots els grups parlamentaris, debatent moltes hores jo crec que
amb un resultat molt òptim va ser l’aprovació de la Llei
d’igualtat que marca el full de ruta de les polítiques públiques
per acabar les discriminacions que encara romanen als diferents
àmbits de la vida.
Crec honestament que des d’aquest mes de juliol que es va
aprovar la llei el Govern des del minut 1 està fent una intensa
feina per donar compliment als objectius marcats; està
demostrant amb aquesta activitat el seu compromís amb la
igualtat d’oportunitats. A diferència d’altres moments, on
s’aprovaven plans però després no hi havia cap compromís
d’inversions ni pressupostaris, aquest govern d’esquerres està
plasmant el seu compromís en els pressupostos amb la igualtat
entre dones i homes. És destacable que els pressupostos
d’enguany hagin tengut una pujada del 18% a l’Institut Balear
de la Dona, a més de les diferents partides reservades a les
diferents conselleries.
Des del Grup Socialista volem reconèixer el gran esforç
impulsor de la Conselleria de Presidència, de la qual penja per
primera vegada l’Institut Balear de la Dona, a efectes
d’implementar molt millor la transversalitat a les conselleries
i de crear dinàmiques positives que esperem que tinguin un
llarg recorregut i que es tradueixin en una millora assistencial
i en la qualitat de la vida de les dones, que és del que es tracta.
La consellera Pilar Costa a la seva compareixença l’altre dia
explicava com s’està treballant des de les diferents àrees per
impulsar aquesta transversalitat: formant el personal de
l’administració per conèixer les lleis d’igualtat, formant-lo en
perspectiva de gènere; en els informes d’impacte de gènere; en
els pressupostos, que a partir de l’any que ve per primera
vegada aquesta comunitat tendrà els seus pressupostos amb la
perspectiva de gènere aplicada, cosa que per exemple
Andalusia ja du una dècada de trajectòria; cursos en publicitat
i llenguatge no sexista, a més de tota la formació que s’està fent
de manera específica a la policia, que és una gran aliada en la
lluita contra la violència de gènere.
La coeducació a les diferents etapes educatives és la base
per educar en la cultura de la igualtat, el respecte a la diversitat
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i la prevenció de conflictes. Valoram molt positivament tots els
cursos que s’han fet enguany i la planificació que ja s’està fent
per al proper pla estratègic de formació.
Alguns elements importants de la llei, com poden ser
l’Observatori d’igualtat, que permetrà analitzar, crear
indicadors, contrastar, sobretot donar a conèixer la informació,
estan en una fase molt avançada, igual que la Comissió
d’Igualtat, que és el marc de la participació interinstitucional.
Tot d’una que s’acabin els tràmits administratius de l’exposició
pública es posaran en marxa. Per tant aquests elements de la
llei que són importants avancen a bon ritme.
Probablement on s’hagin destinat més recursos i visibilitat
a un dels objectius de la llei sigui el pacte social contra les
violències masclistes. No crec que hi hagi cap objectiu general
ni específic ni línia concreta d’aquesta llei, Sra. Fernández, que
estigui fora del marc de la Llei d’igualtat, i a més, a la llum de
les xifres de les dones assassinades al nostre país, vivim una
situació d’emergència social i per tant crec que és un encert que
s’hagi posat el focus envers aquest problema, que és de primera
magnitud. En aquest pacte s’han involucrat deu conselleries,
són 6 línies estratègiques, 23 objectius, 135 mesures i un
pressupost de 13,6 milions d’euros d’aquí a 2020, i estam
parlant de molts de recursos per promoure la igualtat entre la
joventut i la infància, avançar cap a una cultura més igualitària,
temps lliure i esport, accés i entorn de treball lliures de
violències masclistes, atenció integral a dones que pateixen o
han patit violència i a les seves filles i fills, així com els espais
de participació.
El més positiu d’aquest pacte crec que és també l’adhesió
ciutadana i de les entitats, i pensam que és encertada la seva
proposta de continuar amb la flama viva d’aquest pacte de
manera que cada mes es puguin fer accions i això sigui una
cosa constant, que tant les entitats com els ciutadans s’hi
puguin anar adherint i coneixent, i que tota la societat estigui
implicada en la lluita contra la violència de gènere.
Altres potes fonamentals per garantir la igualtat són la
sanitària, la social i la laboral, i també s’està fent molta feina en
aquest aspecte. A més de la formació específica dels
professionals sanitaris, està a punt a revisar-se el protocol sobre
violència de gènere. En l’àmbit de la inserció laboral s’estan
millorant, o s’han millorat, millor dit, els itineraris a les dones
víctimes de violència de gènere a través del SOIB, i crec que
també una fita que hem de veure quina evolució té i quin
recorregut, i sobretot quin impacte, són les clàusules socials
que s’han impulsat, algunes d’elles amb perspectiva de gènere,
per fomentar i tenir com un mèrit el fet que les empreses no
obligades per llei contemplin els seus plans d’igualtat, però
també que aquelles empreses vagin més enllà i tenguin algunes
mesures a favor de la conciliació de les persones. Pensam que
és una aposta nova i segur que tendrà bons resultats.
Respecte dels recursos assistencials per a les dones, que
estan clarament delimitats a la llei -cal recordar que en aquests
moments cada illa disposa del seu centre d’atenció integral, i en
el cas de Mallorca en trobam dos, un que és el mateix Institut
Balear de la Dona i, l’altre, l’Ajuntament de Palma-, del que es
tracta és d’anar descentralitzant. Vull posar també en valor que
el servei d’assistència psicològica a la part forana s’ha doblat;

als espais Dones d’Inca i Manacor ja s’estan duent a terme
aquestes assistències psicològiques gràcies a l’aportació de
l’IBD, assistència psicològica i jurídica. També amb
l’acompanyament de l’IBD s’han posat en marxa taules
professionals on intervenen els ajuntaments, Delegació de
Govern, cossos i forces de seguretat, policia local, serveis
sanitaris, educatius, socials..., taules contra la violència de
gènere que intervenen a Inca, Pollença, Felanitx i Eivissa amb
el consell insular, i també nosaltres destacam la posada en
marxa de dues oficines d’ajuda a víctimes del delicte, que
recordem, Sra. Fernández, que vostès les varen tancar la
passada legislatura; a més s’ha traslladat al ministeri la voluntat
d’ampliar aquesta xarxa d’oficines d’atenció a les víctimes dels
delictes creant-ne de noves i reforçant amb més mitjans humans
i materials les ja existents.
Pensam que aquesta moció que vostès han presentat permet
visibilitzar la feina que s’està impulsant, la feina que s’està
duent a terme, encara que també queden molts elements, però
avança a bon ritme. Entenc que vostès com a oposició frisin i
vulguin que s’avancin algunes qüestions de la llei, com poden
ser els protocols interinstitucionals o les directrius d’impacte de
gènere, però en qualsevol cas encara estam en el marge de
compliment de desenvolupament reglamentari.
No hagués sobrat, i això li dic sense acritud, Sra.
Fernández, que aquestes ganes de fer polítiques d’igualtat les
haguessin tengut quan governaven i no només ara, que són a
l’oposició, la societat i, en concret, les dones recorden
perfectament les seves retallades, les seves polítiques
d’"austericidi", quines varen ser les seves prioritats en 0-3 anys,
deixant la partida a zero el 2015, a més de tota l’ofensiva
neoconservadora en l’àmbit dels drets sexuals i reproductius. I
com el Govern d’Espanya, el Sr. Mariano Rajoy, ha retallat
dràsticament les polítiques destinades a prevenció de la
violència de gènere i a promoció de la igualtat, a més de la
reforma del món local que ha deixat desprotegides les víctimes
i fent que les institucions més properes i que més es poden
implicar en la lluita contra la violència de gènere i en donar una
mà a les persones que ho necessiten, deixin de tenir les
competències en matèria d’igualtat.
Jo desitjaria també, senyors i senyores diputades del Partit
Popular, que instassin el Govern d’Espanya a dotar de suficient
pressupost aquestes polítiques d’igualtat.
En qualsevol cas, benvingut el canvi de criteri, i si és per
reclamar el compliment de la llei el Grup Socialista serem aquí
al costat.
Per acabar, vàrem presentar una esmena per concretar “en
el termini de sis mesos” les diferents qüestions que vostès han
plantejat i és vera que nosaltres acotàvem “en el marc d’aquesta
legislatura”, pensam que la contraproposta que ha fet és
correcta, és oportuna, m’han convençut els seus arguments,
crec que hem de mirar més enllà d’una única legislatura i per
tant val la pena dissenyar, programar, fer calendari i
pressupostar bé les diferents infraestructures, els serveis i
centres que igual s’han d’impulsar o s’han de redefinir, però en
aquesta legislatura i més enllà, perquè, com vostè mateixa ha
dit, aquesta és una llei molt ambiciosa en moltes qüestions que
cal començar a articular bé.
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I ja he comentat la segona proposta de les campanyes i
d’altres, pensam que aquesta flama s’ha de mantenir viva, que
hem d’implicar el màxim nombre de persones i agents socials
i, per tant, també donaríem suport a la seva segona proposta.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, per defensar les esmenes RGE núm. 2484/17,
2486/17 i 2487/17, té la paraula la Sra. Marta Maicas, per un
temps de deu minuts.
LA SRA. MAICAS I ORTIZ:
Gràcies, Sr. President, bon dia. Bé, tal i com va dir la
consellera Pilar Costa, a la seva intervenció, relativa a la
interpel·lació d’aquesta moció, l’aprovació de la llei va ser la
primera passa cap a la igualtat d’una societat compromesa amb
els drets socials, partint de la base que, malgrat tots els esforços
i els avanços que s’han fet en els darrers anys només es podran
atacar les desigualtats d’una manera transversal, primer dins la
nostra administració, per a després estendre-la a tota la nostra
societat.
M’agradaria fer una aturada i contemplar aquesta frase dins
la nostra societat. L’acció que des de les administracions es fa
amb aquesta llei és un exemple de la societat que volem, hem
de ser conscients que la conscienciació sobre la necessitat de la
igualtat de gènere és primordial per tal d’acabar amb la xacra
del masclisme i la seva conseqüència més terrible, que és la
violència masclista.
Podem ha demostrat la incompatibilitat entre les polítiques
d’igualtat i les polítiques neoliberals amb el dèficit de
democràcia, la dependència econòmica, l’exclusió laboral, les
retallades, la corrupció i la insuficient condició de ciutadania.
La dependència econòmica de les dones és una condició
especialment difícil per abordar la sortida de les situacions de
violència i més encara quan només amb la denúncia tenen accés
a les ajudes.
Amb aquest enfocament d’arrel s’han d’explicar les nostres
propostes, hem de fer de la cura una tasca de corresponsabilitat
social i apostar pels serveis públics, escoles infantils,
residències, llei de dependència, i per la responsabilitat dels
homes, permisos de paternitat intransferibles.
Plantejar propostes més ambicioses, com és la garantia
d’habitació, reproducció assistida o una major importància de
l’economia de les cures són propostes que han de ser
considerades com a part fonamental de la nostra aposta per una
major igualtat social.

Formentera, altres dues esmenes d’addició que fan referència
a la transversalitat que exerceixen altres lleis sobre la igualtat
de gènere, em referesc a la Llei Orgànica 11/2015, de 21 de
setembre, de reforma de la Llei de l’avortament, per reforçar la
protecció de les menors la qual no respon a una necessitat
social i porta a les joves de 16 i 17 anys en situació de
vulnerabilitat social i econòmica a un avortament clandestí; una
llei que suposa un retrocés i un atac als drets de les dones que
no responen a cap demanda ciutadana, i que va ser aprovada
amb l’oposició de set grups parlamentaris. Per tot això,
demanem la seva derogació.
L’altra esmena també fa referència a una llei transversal de
la qual depèn o fa dependre el dia a dia de qualsevol persona,
aquella que ha fet precària les nostres vides, les vides d’un país
amb salaris precaris, empitjorant les possibilitats d’accés a
l’habitatge, l’emancipació, la independència, la salut familiar,
la por; atorgant llicència al desemparament, a la violència
masclista, és la Llei de la reforma laboral. Per això demanem
la seva derogació.
Aquesta llei, que no ha fet més que impedir la
independència de les dones, una situació que s’agreuja en
matèria d’ocupació amb la política de retallades que es realitza
en el nostre país, en el marc d’una política regressiva en termes
econòmics que, de no modificar-se, ens condueix en línia recta
i descendent al pou de la recessió.
El discurs de Podem ha de lligar els drets d’igualtat de
dones i homes en la batalla contra les elits i el segrest de la
democràcia. Tenim una imatge molt bolcada en el treball del
partit i institucional, però poc implantada en la societat civil i
l’activitat no governamental, per això demanem actuacions per
a l’estudi de relació entre bretxa salarial i violència de gènere:
garantir jutjats especialitzats, retirar la pensió de viduïtat als
assassins, encara ens queda molt camí per recórrer.
Tenim l’obligació de promoure les condicions perquè la
igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals
i efectives, però és alhora un element d’enriquiment de la
societat espanyola i que contribuirà al desenvolupament
econòmic i a l’augment de l’ocupació.
Votarem a favor d’aquesta moció, però no podem deixar
passar l’oportunitat d’exigir un major compromís de
transversalitat, que aquí es demana, anar més enllà de les
nostres illes, no podem permetre seguir a les ordres del que
demana Madrid, com ha dit la Sra. Presidenta, en contra dels
interessos i les necessitats de la societat balear, tant de manera
horitzontal com de manera vertical.
Sabem que aquestes esmenes tenen una errada de forma i
faré una esmena in voce dient que aquestes dues esmenes
haurien d’anar precedides de “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern espanyol”, i açò és tot.
Moltes gràcies.

Les polítiques d’austeritat són polítiques contra les dones i
la sortida passa per la rearticulació de les prioritats.
Hem presentat diverses esmenes, a més de la presentada
conjuntament amb el PSIB, MÉS per Menorca i Gent per
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, té la paraula, per a la defensa de l’esmena RGE
núm. 2484/17, la Sra. Patrícia Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President, enhorabona, molta feina i sobretot
bona feina. És a la dècada dels anys noranta quan apareix el
concepte de transversalitat de gènere a les polítiques públiques,
d’aquesta forma el principi és assumit per la Plataforma per
l’acció de la IV Conferència Mundial sobre Dones de Nacions
Unides, celebrat a Beijing a l’any 1995, en aquest context es
reconeix l’existència de sistemes de gènere que condueixen a
situacions de desigualtat i discriminació de la dona i a través
dels quals s’han creat rols i estereotips de gènere, configurats
com a construccions socials al llarg de la història de les
societats.
Conseqüència d’aquesta situació, la plataforma advoca per
la inclusió de la perspectiva de gènere en totes les polítiques
públiques com a instrument per eradicar la discriminació per
raó de gènere, reconeixent que cap camp és neutral al gènere i
que és necessari analitzar les causes i actuar, ja no només amb
polítiques específiques, sinó prenent en consideració el gènere
en qualsevol política pública.
Amb el concepte de transversalitat de gènere es denomina
una nova estratègia d’intervenció de les polítiques d’igualtat
que pretén superar les limitacions detectades fins a aquest
moment. Es pretén corregir la tendència que aquestes polítiques
se centrin en el desenvolupament d’accions específiques ad hoc
en molts casos adreçades a les dones, dirigides a la
compensació dels efectes de la desigualtat en lloc d’enfocar-se
als processos i institucions on aquesta desigualtat es produeix.
D’aquesta manera es planteja que és imprescindible no
només desenvolupar accions positives i específiques contra la
desigualtat, sinó també incidir en el conjunt de la maquinària de
les polítiques públiques, el corrent principal de les polítiques.
D’aquí la terminologia de perspectiva de gènere, es pretén que
la igualtat de gènere formi part de l’agenda política principal i
la modifiqui en lloc de ser un afegit.
En conseqüència, aquesta estratègia d’acció situa el centre
de la problemàtica a intervenir ja no en els desavantatges
existents vinculats al gènere, sinó també en els sistemes i
estructures que generen discriminació i desigualtat entre dones
i homes, ja siguin públiques com privades. Per tant, es reconeix
que les pràctiques institucionalitzades del mateix estat són un
dels elements clau en la reproducció estructural de la
desigualtat i, per tant, també el mateix estat ha de transformarse per poder combatre-la.
Partint d’aquesta premissa, que posteriorment va ser
acceptada tant per la Unió Europea com per la major part dels
seus estats membres, incloent Espanya, es va començar a
concretar l’estratègia de perspectiva de gènere definint
continguts concrets, objectius i instruments d’actuació.

En general, es considera un enfocament fonamentat en un
concepte d’igualtat de gènere fort que va més enllà de la
igualtat de drets i oportunitats per emmarcar-se en un discurs de
drets humans, aprofundiment democràtic i reconeixement de les
diferències. Per aconseguir aquest objectiu pretén introduir
modificacions profundes en les maneres de dissenyar i
implementar les polítiques públiques i en la cultura de
l’organització i institucional de les administracions.
La incorporació de la perspectiva de gènere ha pres especial
interès quant a la necessitat que la transversalitat sigui inclosa
en els pressuposts públics com a eina bàsica de l’aplicació
d’aquest principi, això suposa fer una avaluació de l’impacte de
gènere a totes i cadascuna de les polítiques que es troben
dotades pressupostàriament, no tant per saber quant s’hi
invertirà sinó per saber a priori quins seran els resultats i poder,
així, optimitzar-los.
Per açò, el principi de transversalitat, manifestat a través de
la inclusió de la seva inclusió en totes i cadascuna de les
polítiques públiques, és al mateix temps principi i fi de les
polítiques d’igualtat entre homes i dones. Cadascuna de les
esferes de la vida social, econòmica, cultural, educativa,
política, etc., de les nostres societats ha d’incloure la
perspectiva de gènere per aconseguir eradicar les desigualtats.
Açò requereix un gran esforç a través de mesures de formació,
conscienciació i avaluació que han de ser aplicades per totes les
instàncies públiques i en el qual han de ser partícips tots els
sectors de la vida socioeconòmica implicats.
La transversalitat de gènere pot constituir la peça
d’ancoratge de totes i cadascuna de les actuacions relacionades
amb mesures dirigides a la igualtat entre dones i homes. En
aquest sentit, la perspectiva de gènere s’ha d’entendre en bona
part com a un procés, com a una estratègia planificada de
transformació de les administracions públiques, centrada
fonamental en tres àmbits: primer, la inclusió de la perspectiva
de gènere en l’elaboració de polítiques públiques, mitjançant la
formació i conscienciació dels responsables polítics, la
introducció en el procés de persones expertes, el
desenvolupament d’eines analítiques que permetin fer visible
la dimensió de gènere en els diferents àmbits, per exemple les
estadístiques desagregades per sexe, recerques específiques,
informes d’impacte de gènere i altres.
Segon punt, el canvi en els mecanismes polítics de manera
que en lloc d’una aproximació sectorial al gènere, generalment
limitada a les àrees de major contingut social, es creen
mecanismes de cooperació horitzontal transversals a totes les
àrees de política pública, nivells i departaments. L’obertura en
el ventall d’actors participants en l’elaboració de les polítiques
públiques per incloure tant les persones expertes en gènere,
com la societat civil.
La consellera Costa, a la seva resposta a la interpel·lació, va
parlar de sis línies estratègiques sense entrar en el detall,
aquestes línies són: cultura d’igualtat i apoderament de les
dones; accés, promoció i condicions de treball; conciliació i
corresponsabilitat; imatge i llenguatge igualitari; situacions
d’especial protecció, i mesures instrumentals complementàries.
Precisament, les mesures desenvolupades pels executius en
aquests últims anys de posada en pràctica de les polítiques
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públiques d’igualtat exigeixen necessàriament que el seu punt
de mira vagi de la mà de les tres grans estratègies: el principi de
la transversalitat, l’apoderament de les dones i la
corresponsabilitat de les polítiques de conciliació.
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i li demanaria des d’aquí que en aquest parlament, encara que
no sigui obligat per la llei estatal, sí que intenti tenir un pla
d’igualtat i intentem anar tots cap a la paritat.
Moltes gràcies.

Açò és així perquè la finalitat última d’aquestes línies
mestres és la de modificar les estructures socials que
reprodueixen les desigualtats de gènere, es tracta d’aconseguir
les canvis socials necessaris perquè la igualtat entre dones i
homes sigui real, i açò passa necessàriament per modificar les
estructures socials i rols sexistes dominants en la societat
actual, amb la violència masclista com a un dels pitjors
exemples de desigualtat, 16 dones assassinades en 45 dies, o
que el 51% de les dones assumeixin que hauran de renunciar a
la seva carrera si volen ser mares.
El camí és llarg, massa llarg, un darrer exemple: el Reial
Col·legi d’Espanya a Bolonya ofereix per a aquest curs 20172018 beques només per a homes, tal i com ho senten. És clar
que també convindria recordar l’informe que es va fer públic el
juliol del 2015, relatiu a Espanya del Comitè de Nacions
Unides sobre l’eliminació de la discriminació entre les dones,
en el qual s’incidia en dos aspectes: les debilitats de bona part
de les polítiques d’igualtat adoptades, especialment dels
instruments legislatius, i la supervivència d’uns patrons socials
i culturals que continuen prorrogant l’ordre patriarcal.
El que he dit, queda molt per fer.
Pel que fa al contingut de la moció presentada pel Partit
Popular, és d’agrair el seu to, i dir que hi votarem a favor, ja sé
que, en principi, han acceptat l’esmena que hem presentat.
I pel que fa a les esmenes de Podem, compartim el sentit i
la necessitat d’ambdues derogacions, per la qual cosa també els
donarem suport.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Font. Passam al torn de fixar posicions,
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la
diputada Sra. Margalida Capellà.
LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:
Hola, bon dia a tothom. Des de MÉS per Mallorca donarem
suport a aquesta proposició no de llei, amb l’esmena que
s’accepta. Per una confusió no figuram en aquesta esmena,
però, per descomptat, la presentam i, ja que avui love is in the
air,...
(Algunes rialles i remor de veus)
... voldria aprofitar per dir que fa mal parlar en aquest
parlament de plans d’igualtat quan aquest parlament no té pla
d’igualtat, quan sembla que aquest parlament no està sotmès a
la Llei d’igualtat, que estableix a l’article 4 que tots els poders
públics han de tenir una representació equilibrada, per tant
acomplir amb la paritat. Per això, des de l’estrada donaré una
feina més al president del Parlament, que el veig en el mirall,

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula la Sra.
Maria Antònia Sureda.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Abans de
començar, voldria donar la benvinguda al nou president de la
cambra. Avui, però, ens hagués agradat més saludar una
presidenta, sobretot amb la moció de què parlam i amb el pla
d’igualtat que ens diu la senyora de MÉS per Mallorca...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
... i, en virtut del seu pacte i de la paritat a la Mesa, que
només exerceixen quan els convé.
Dit això, parlarem d’igualtat, des d’El Pi en el seu moment
vàrem donar suport a la Llei d’igualtat de dones i homes, amb
les nostres aportacions i esmenes intentàrem fer el que
consideram millores substancials a un text important per a cada
persona d’aquestes illes i per a la nostra societat en general,
important perquè les xifres en temes d’igualtat que tots
coneixem són molt negatives.
L’escletxa salarial entre homes i dones a l’Estat espanyol és
la sisena més elevada de la Unió Europea amb un 19,3% de
diferència, en l’àmbit domèstic no són millors, el 94% dels
permisos sol·licitats per tenir cura dels fills els demanen les
dones que també són majoria en un 84,67 en demanar permisos
per tenir cura d’altres familiars.
Pel que fa a la violència de gènere, la punta de l’iceberg de
la desigualtat, les xifres són esgarrifoses, durant el 2016 a les
Illes Balears 21,24 de cada 10.000 dones patiren violència
física o psicològica per part de la seva parella o exparella i,
lamentablement, la llista de xifres que podríem donar avui aquí
és tan llarga com negativa. Per això consideram que lleis com
la d’igualtat són imprescindibles per fer de la nostra una
societat del segle XXI millor i més justa.
Ara bé, també és cert que existeixen dades per a
l’esperança, segons un sondeig publicat l’any passat el 92%
dels espanyols creu que persisteix la desigualtat de gènere i
aquesta notícia és molt rellevant perquè demostra que poc a poc
es fa visible una situació que durant massa temps s’ha ignorat
o assumit com a normal, almanco se’n pren consciència.
A El Pi pensam que aquest és el veritable repte de tots
nosaltres com a societat, prendre consciència de les nostres
mancances per fer-hi feina des de l’arrel. L’arrel, com sempre,
és l’educació, l’educació dels nostres nins i nines, dels joves i
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també dels adults que no hem estat prou responsables per fer
front a aquesta xacra que patim en molts de nivells i en molts
d’àmbits del nostre dia a dia.
Durant la interpel·lació entre la Sra. Fernández i la Sra.
Costa vàrem poder conèixer l’estat en què es troba el
desplegament de la llei. Entenem que no tot es pot fer en un dia
i crec que sempre hem defensat terminis realistes, es va fent
feina i n’estam contents.
Pel que fa al punt 1 de la moció, hi estam totalment d’acord,
saben bé que El Pi va presentar un seguit d’esmenes en què
demanava que certes mesures d’aquesta llei no suposassin un
increment de pressupost, però varen ser rebutjades. El que
nosaltres demanàvem era apostar per l’eficiència, revisar
partides d’altres bandes que podrien fer-se servir per aplicar la
llei i repensar les funcions perquè no hi hagués més
contractacions, ser iguals des dels mitjans amb què comptam.
Ens jo varen rebutjar, reconeixent implícitament que
l’eficiència els costa. Als pressuposts del 2017 es varen
incrementar partides i se’n varen crear de noves i específiques
per l’aplicació de la llei al·legant precisament que apostaven
per la transversalitat.
Així idò, l’adient és que es concreti un calendari ajustat al
pressupost que proposen per tal de desplegar la llei. Per a
nosaltres la transversalitat s’aconsegueix sobretot amb un pla
d’eficiència i amb voluntat d’optimitzar recursos.
D’altra banda, també pensam que és imprescindible donar
visibilitat i difusió a les iniciatives que es duguin a terme en
favor de la igualtat entre homes i dones i de la lluita contra la
violència masclista, però ja poden fer lleis i augmentar
pressuposts, però sense visibilitat les decisions que es prenen
aquí, malgrat tenguin la millor de les voluntats, no serveixen de
res perquè no arriben a la gent, també iniciatives que realment
ajudin i no siguin malgastar els doblers públics, com hem vist
en altres institucions i que a més van en contra del petit i mitjà
comerç.
Ara deixin que posi un exemple concret: durant el 2016
només el 13% de les víctimes de violència de gènere de Palma
demanà ajuda a Cort, els ajuntaments són o haurien de ser
l’administració més propera dels ciutadans, l’administració de
confiança, del tu a tu, i aquesta dada que he donat fa evident
que alguna cosa no funciona. I això és el que ha de solucionar
aquesta llei. La veritable transversalitat és fer esforços reals i
òptims per arribar a tothom, per arribar a l’arrel des de totes les
institucions.
Com vaig dir el dia de l’aprovació de la llei, la igualtat de
dones i homes en aquesta llei va ser una passa important, ara
toca seguir caminant. Nosaltres hi donarem suport amb
l’esmena també que s’aprovi... es modifica pel que fa als grups
que donen suport al Govern i de les dues que ha presentat el
grup de Podem, pensam que se’n pot parlar, però creiem que no
és adient parlar-ne en aquesta moció.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Montserrat Seijas.
LA SRA SEIJAS I PATIÑO:
Gracias, Sr. Presidente. Poco que añadir después de las
intervenciones de las diputadas que han pasado por el atril,
únicamente... ante esta moción y la petición del plan para dar
cumplimiento a la Ley de igualdad no podemos más que
ponernos al lado, ¿no?
Presenciamos día a día una lacra que afecta a todo nuestro
tejido social, noticias diarias en los medios de comunicación de
violencia de género, discriminación laboral, etc. Hoy mismo
cuando venía hacia el Parlamento en la radio decía... hablaban
de una encuesta, del resultado de una encuesta en la que seis de
cada diez mujeres abandonan su carrera profesional para ser
madres, mientras que en el caso de los hombres sólo el 4%
dejaba su carrera profesional para ejercer la paternidad.
Toda la problemática derivada de la discriminación de la
mujer en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad proviene
del ámbito cultural y en gran manera generacional. La
educación y formación de nuestros jóvenes especialmente y de
toda nuestra sociedad en su conjunto es la principal esperanza
para invertir la situación actual, se deben poner todos los
medios a nuestro alcance para promover la igualdad real en
todos los ámbitos entre mujeres y hombres.
Esperamos que, tal y como dijo la consellera de
Presidencia, la elaboración de los presupuestos del 2018 se
realice ya aplicando la perspectiva de género y... también
saber... no sé si puede preguntar o no, pero..., en este momento,
pues... si los proyectos de formación de los empleados públicos
cómo están y si se había puesto alguno en marcha, de hecho en
la interpelación pues no... de su intervención no conseguí
entender si esto estaba así.
También me gustaría saber qué presupuesto hay para el
2017, de los 13 millones que se tienen para que mejore el plan
hasta el 2020. No sé si esto lo dijo usted o no en la
interpelación, pero revisándolo no lo he visto.
De todas formas esperamos que con las asignaciones a la
lucha contra la violencia hacia la mujer y a la aplicación... y
para la aplicación de esta ley que nos ocupa, que realmente se
dediquen a esto y que los fondos asignados a poner en marcha
la Ley de igualdad sean realmente para este fin.
Nada más, gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Seijas. Passam a la intervenció del grup
proposant per indicar si accepta les esmenes, té la paraula la
Sra. Sandra Fernández.
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LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:
Muchas gracias, presidente. En primer lugar agradecer el
apoyo de los grupos a esta moción del Grupo Parlamentario
Popular, decir que cuando presentaron las enmiendas me llevé
un susto, porque vi que no estaba MÉS per Mallorca y no había
firmado la Sra. Capellá y pensé “si ya han apartado a la Sra.
Capellá este pacto se está hundiendo”, pero evidentemente nos
ha aclarado...
(Algunes rialles)
... que fue un error y evidentemente... y lo entendemos y lo
encontramos más coherente con esta explicación.
Decirle también, Sra. Capellá, que tenía la oportunidad
usted de votar una mujer porque el Partido Popular había
propuesto a la Sra. Riera, que es una mujer, tenía la
oportunidad, también como la Sra. Maria Antonia Sureda, de
poder votar una mujer y a día de hoy...
(Remor de veus)
..., sin acritud hacia el presidente, tener una mujer, bueno,
y presentábamos una mujer, pues...
(Remor de veus)
... pues presentábamos una mujer.
(Alguns aplaudiments)
El Partido Popular presentaba una mujer porque no tenía
ninguna en la Mesa, entonces presentaba una mujer y la
podrían haber votado, la podrían haber votado, ahora no se den
golpes en el pecho.
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consellera todo el rato hacía mención y nos derivaba a este
pacto y a las medidas de este pacto, lo que yo he dicho es que
este pacto no recoge todo lo que pone la ley, la ley es
muchísimo más amplia. Evidentemente nosotros hemos
colaborado con este pacto y lo seguiremos haciendo.
También darle las gracias porque decirla, Sra. Cano, que
nos ha dado usted más información sobre lo que se está
haciendo en materia de igualdad que la propia consellera el
otro día. Y también decirles que ojalá, y esto lo digo
sinceramente, ojalá nunca tengan que gobernar en una situación
como lo tuvo que hacer el Partido Popular la pasada legislatura.
Aún así, sinceramente, y quiero destacar y quiero reconocer el
papel que se hizo en el Institut Balear de la Dona bajo la
dirección de la Sra. Bel Llinás, porque creo que se
consiguieron pasos importantes y de hecho uno de ellos fue
aprobar por unanimidad el cuarto plan de igualdad que ya
recogía muchas de las medidas que recoge la propia ley.
Respecto a las enmiendas de Podemos, coincidimos con lo
que ha dicho la Sra. Sureda, creemos que no caben aquí,
nosotros estamos hablando de la aplicación de nuestra propia
ley de igualdad, si quieren presentarlas como proposición no
tenemos ningún problema en debatirlas, pero las vamos a
rechazar porque creemos que no cabe.
Después también decirles, y también como decía la Sra.
Cano, sin acritud, que ustedes se han comprometido ya por dos
ocasiones a que los presupuestos del año 2018 van a ser
presupuestos elaborados bajo, pues, las directrices del impacto
de género, pero recordarles que con los problemas que tienen
para aprobar ustedes los presupuestos con el pacto, convendría
que se pusiesen ya porque evidentemente si empiezan a discutir
en el último momento las partidas por los... según los partidos,
que esto no quede relegado. Yo solamente ya les digo que se
pongan a trabajar ya en estos presupuestos 2018 y evidente
también que cuentan con el Partido Popular.

(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Guardin silenci, per favor.
LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:
No se alteren, no se alteren.
(Algunes rialles)
Después, para pasar a cuestiones más agradables, si la Sra.
Santiago me deja, para pasar a cuestiones más agradables,
decirle, Sra. Cano, que me he emocionado hoy, porque si me
hubiesen dicho en nuestros tiempos, usted en Juventudes
Socialistas y yo en Nuevas Generaciones, que la oiría decir que
la han convencido mis argumentos no me lo hubiese creído
nunca, pero la verdad es que le agradezco que hayamos podido
llegar, -fuera bromas- al acuerdo respecto al primer punto.
También decirle que tal vez me haya explicado mal, no
quiero decir que evidentemente el Pacto social contra las
violencias machistas no recoja el espíritu evidentemente de esta
ley, pero sí que es cierto que, teniendo en cuenta con la

Así que entendemos que el punto número 2 de la moción
quedaría igual.
Y el punto número 1 con esa transacción que hemos
quedaría, si no me corrigen los portavoces de la siguiente
manera: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a concretar, en el termini màxim d’un any, el
calendari i els pressuposts específics per a la posada en marxa
de les infraestructures, serveis i actuacions necessàries per
donar compliment a la Llei d’igualtat entre dones i homes de
les Illes Balears”. És correcto? Sí.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Sandra, podem fer votació separada?
(Se sent una veu de fons que diu: “Sí”)
Gràcies.
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Bé, passam a la votació del punt 1, amb la transacció que ha
fet amb els partits. Votam.
Aprovat per unanimitat aquest punt.
Passam a la votació número 2.
(Se sent una veu de fons que diu: “el president, no ha
votat”)
No he pensat a votar.
(Algunes rialles)
Havíem de fer el toquet d’humor.
(Remor de veus)
56 vots a favor.
Passam a la votació del punt número 2. Votam.
Queda aprovat el número 2, per 57 vots a favor.
V. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 14567/16, presentada pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, de modificació de la Llei 4/1991, de 13
de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a les
Illes Balears.
Finalment, passam al cinquè punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 14567/16, presentada pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de
març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes
Balears.
Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, per fer-ne la
defensa, té la paraula el Sr. Nel Martí.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Moltes gràcies, Sr. President, aprofit per desitjar-li sort i
bona feina en aquesta tasca. Precisament avui que el president
del Parlament ens parlava en aquesta obertura de donar veu a
la gent, la nostra proposició de llei que avui debatrem pretén
precisament açò, donar, facilitar que la gent pugui participar
d’aquesta institució i de la iniciativa legislativa.
Aquesta proposta que presentam avui és per modificar la
Llei del 91, la Llei autonòmica d’iniciatives legislatives
populars. Des de MÉS per Menorca pensam que han canviat
moltes coses des d’aquell 1991, pensam que des del sorgiment
del fenomen social del moviment del 15M s’ha posat de
manifest la necessitat que les institucions polítiques evolucionin
cap a nous mecanismes de participació, si no volem que
aquesta tasca, que crec que tots valoram o hauríem de valorar
amb prou apreci, es vagi desacreditant, vagi perdent la
confiança dels ciutadans. En aquest sentit, crec que és evident
que ens correspon introduir canvis en aquella legislació del 91.

És més, l’Estatut d’Autonomia actual, el text actual, a
l’article 15, diu que tots els ciutadans de les Illes tenen dret a
participar de forma individual o col·lectiva en la vida política,
i també diu que aquest dret comprèn el dret a elegir els
membres dels òrgans representatius de la comunitat autònoma,
és a dir, la democràcia representativa, però diu també, que
inclou també el dret a promoure i presentar iniciatives
legislatives davant del Parlament de les Illes Balears.
Precisament aquest és l’objectiu d’aquesta proposició de llei.
Fidels, idò, a aquest mandat estatutari, crec que des del
Parlament i des del Govern, des de l’àmbit dels acords pel
canvi, hem impulsat i impulsam mesures a favor d’aquest dret
a la participació ciutadana. Recuperam els òrgans de
participació, com el Consell de Joventut de les Illes Balears o
el Consell Econòmic i Social; modificam o estam en procés i
esperem que es resolgui en poques setmanes, la modificació de
la legislació local per facilitar també als veïns perquè puguin
prendre i presentar iniciatives a l’àmbit local; hem creat la
Comissió General de Consells Insulars, una peça, almenys des
del nostre punt de vista, clau per completar l’arquitectura
institucional de les Illes Balears i encaixar els consells insulars
a l’àmbit executiu autonòmic i també a l’àmbit legislatiu;
impulsam una llei de consultes populars, tal com també
l’Estatut d’Autonomia recull, i també fem feina, volem fer
feina, per fer que les iniciatives legislatives populars siguin allò
que realment l’Estatut va preveure que fossin.
En aquest sentit, els acords pel canvi preveuen la
modificació del Reglament per facilitar, per fer que les
tramitacions de les iniciatives legislatives siguin més àgils i més
efectives. En aquest sentit, des d’aquesta proposició de llei
volem fer una passa més enllà i la volem modificar en el sentit
que no només es faciliti la tramitació sinó que també, a més a
més, s’ampliï no només l’abast sinó també es faciliti en nombre
de signatures.
Creiem que és evident que durant aquest temps, des del 91,
la legislació no ha funcionat: s’han presentat deu iniciatives
legislatives des del 91 de les quals només quatre han arribat al
Parlament, la resta vol dir que no han aconseguit resoldre els
tràmits i aquestes quatre, doncs, no han obtingut el suport del
Parlament. I recordarem tots la passada legislatura, la iniciativa
que impulsava el GOB, sobre mesures per a l’ordenació, per a
la protecció del territori, doncs que, després d’una intensa i
dificultosa tasca, va aconseguir arribar a aquest parlament i es
va resoldre amb un simple debat, que va ser un no, i, per tant,
aquella iniciativa va decaure. Cap iniciativa legislativa no s’ha
traduït, d’aquestes deu que s’havien iniciat, cap no s’ha traduït
en una modificació puntual més àmplia..., no tan àmplia, de la
legislació, i açò crec que ens hauria de fer reflexionar.
Què proposam en aquest sentit? En aquest sentit creim que
seria bo reduir substancialment el nombre de signatures, que
nosaltres proposam que passi del criteri general de 10.000 a
5.000, a més a més de facilitar les iniciatives legislatives
populars impulsades des d’un sol territori amb el 3% del cens
electoral. També ampliar el termini màxim de recollida de
signatures per poder presentar davant el Parlament una ILP, de
tres mesos es passa a sis mesos. Es redueixen les exclusions
dels temes que poden ser objecte d’una iniciativa legislativa
popular; s’inclouen, per exemple, temes de política econòmica
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i s’exclouen iniciatives que vulnerin els drets humans. S’amplia
l’abast de les persones que poden signar les peticions: majors
de 16 anys i europeus residents a les Illes. S’encomana a la
Junta Electoral -cosa que ara feia... o la llei actual contempla o
atorga a la Mesa- la funció de vetllar pel procediment de la
recollida de signatures, etc., etc.
Tot, propostes innovadores en aquest àmbit si tenim com a
referència la llei del 91, però ja desenvolupades a altres
comunitats autònomes. De fet la majoria d’aportacions que
podem considerar innovadores a la nostra comunitat ja estan
implantades i ja funcionen a altres comunitats autònomes com
la del País Basc o Catalunya, i aprovades recentment com són,
com deia, aquestes dues, aprovades el 2005 i el 2006.
Voldríem en tot cas insistir en un tema que jo crec que és
important i crec que és també interessant destacar que no
suposa o no ha de suposar una confusió: creim que és
important, i així jo crec que des de diferents àmbits se’ns
encomana, que donem participació als joves. És cert que no
estam parlant d’una modificació electoral, entre altres coses
perquè des d’aquest parlament no podríem, perquè puguin votar
els majors de 16 anys, però sí que estam dient que els joves de
16 anys es puguin incorporar, puguin participar de les
iniciatives legislatives populars. És així ja a la llei catalana, i és
un àmbit en què és reclamat des de diferents sectors; per
exemple, el Fòrum Europeu de la Joventut ja ha recomanat
diferents mesures que suposin un compromís i una aposta clara
perquè els joves participin en les institucions; també altres
estats com Àustria o altres estats d’Europa, a través de fórmules
pilot, han incorporat els majors de 16 anys en la presa de
decisions; i tot i que no sigui açò exactament no modificar,
insistesc, la Llei electoral, sí que incorporar els majors de 16
anys en la possibilitat d’iniciatives legislatives ens sembla una
bona proposta. Crec que no fa falta recordar que els joves de 16
anys sí tenen obligacions, sí tenen responsabilitats penals, sí
tenen obligatorietat a l’hora de pagar impostos o de
responsabilitats en molts altres àmbits, i per tant és lògic que si
tenen obligacions també se’ls doni possibilitat d’entrar dins el
debat de la configuració, la presa de decisions des de les
institucions.
Insistesc que la proposta que feim avui aquí, més enllà dels
detalls, que lògicament seran objecte de debat en ponència i en
comissió, jo crec que avui la votació és molt clara: es creu o no
es creu en la democràcia participativa; volem anar més enllà o
no volem anar més enllà de la democràcia representativa.
Aquest no és un instrument que ho resolgui tot, però és un
instrument que es preveu en el nostre estatut i que per tant
creim que és la nostra obligació fer-lo real i efectiu. Mantenirlo com està a la llei del 91 sabent que no ha donat sortida a la
voluntat dels ciutadans de presentar iniciatives al Parlament
creim que seria una absoluta irresponsabilitat. El nostre
compromís era, per tant, amb la ciutadania, amb la participació
dels ciutadans a les institucions, i també -per què no?- amb el
fet de presentar iniciatives legislatives que finalment serem
nosaltres els diputats els que ens haurem de posicionar i haurem
de decidir si es tramiten com a llei i es converteixen en llei.
Res més. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Nel Martí. Intervencions dels grups
parlamentaris a favor? Per part del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. David Martínez, per un temps
de quinze minuts.
EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:
Gràcies, Sr. President. Enhorabona pel seu nomenament i
que tengui bona feina en aquesta nova etapa que ve per davant.
Bon dia a totes i a totes, diputats, diputades, treballadors i
treballadores de la cambra i resta de públic present. Debatem,
vint-i-sis anys després, una llei que regula iniciatives
legislatives populars, i com ha dit el grup parlamentari que ha
proposat, el Sr. Martí, no se n’ha aprovada cap ni una en aquest
temps. Açò significa que alguna cosa no funciona i s’ha de
canviar alguna cosa. Des del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears trobem necessari donar veu a la gent que no la té i que
li és molt difícil fer arribar les seves aportacions i demandes a
les institucions. Per això tot canvi que vagi encaminat a
millorar la participació de la ciutadania des de Podem hi
donarem suport.
Volem destacar la importància de la participació del poble
a fer lleis de manera directa, i els canvis que hi ha hagut tant a
nivell social com a nivell polític. Ens referim a la iniciativa
legislativa popular sobre la dació en pagament de les
hipoteques, la paralització dels desnonaments i el foment del
lloguer social, promoguda per la Plataforma d’afectats per la
hipoteca juntament amb Comissions Obreres, Confederació
d’Associacions de veïns de Catalunya, l’Observatori DESC, la
Taula del Tercer sector social de Catalunya i la UGT.
Com que no hi ha hagut oportunitat d’escoltar en aquest
parlament una iniciativa legislativa popular, posaré un tros de
la intervenció d’una ciutadana que va participar en aquesta
iniciativa legislativa popular.
(L’intervinent reprodueix, mitjançant un mòbil, un
enregistrament de veu al micròfon, amb el contingut següent:
“Antes que nada quisiera aclarar que yo no soy nadie
importante, no tengo ni cargos de presidente ni de
expresidente de nada, y desde luego mi presencia aquí no es
importante por mi misma, sino que, en todo caso, si tiene algún
interés desde luego es porque soy una cara momentáneamente
visible de un movimiento ciudadano que implica ahora mismo
a miles y miles de personas, que no deja de crecer, que tiene ya
más de cien núcleos en todo el Estado y que está movilizando
precisamente a esa gente afectada, que la injusta ley que hoy
se está debatiendo aquí ha expulsado del sistema y ha decidido
condenar a la muerte civil de por vida. Entonces, en todo caso,
porque existe ese movimiento ciudadano de miles de personas
que hoy se está organizando y está liderando este debate desde
hace cuatro años, es por eso que mi presencia aquí puede
tener algún sentido.”)
Aquesta és una intervenció d’Ada Colau, que va ser una
representant d’un moviment social l’any 2013 i va intervenir
per primera vegada al Congrés dels Diputats, i avui és batlessa
del canvi a Barcelona. Esperem que d’aquí a poc temps hi hagi
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una intervenció molt semblant en aquest parlament i tinguem
l’oportunitat de sentir gent normal i corrent intervenint i
defensant lleis i proposicions de llei.
Entre els objectius que tenim als acords pel canvi signats
pel PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Gent per
Formentera, és posar les institucions al servei de la gent, i en
això consisteix bàsicament ampliar i millorar la participació,
que és base de la proposta de la modificació de llei que avui
debatem. La participació forma part dels tres eixos que
conformen la nova política, juntament amb el diàleg i la
transparència. Com no podria ser d’una altra manera des de
Podem defensam la participació en tots els àmbits de la societat
i de totes les maneres.
Com es diu a la justificació de la proposta, el 2011 hi va
haver un terratrèmol a tot Espanya i es va conèixer com el 15M. Gent de tot tipus va sortir als carrers per reivindicar una
altra manera de fer política, una gent que va veure el suport de
més del 80% de la població, segons el CIS. S’exigia que els
polítics fessin política per defensar la gent en compte d’afavorir
els poderosos. “No nos representan”, cridava la gent al carrer,
i els partits de sempre no sabien com reaccionar i no varen
saber com canalitzar la indignació de la gent pel que estava
succeint.
Com tothom sap Podem va sorgir d’aquesta indignació i va
aconseguir a les eleccions europees 1,5 milions de vots i va
augmentar fins als 5,5 milions de vots que vàrem aconseguir a
les darreres eleccions estatals, junt amb les confluències. Des
del primer moment Podem va recollir aquestes ànsies de
participació que tenia la gent i va posar en marxa diferents
eines de participació, amb la simplicitat i l’accessibilitat que
avui plantegen les tecnologies de la informació i la
comunicació. Bastava només un correu electrònic i un telèfon
i es podien oferir totes les garanties de seguretat.
Avui en dia les tecnologies permeten i faciliten aquesta
participació directa i fan més fàcil que la gent participi i pugui
dir la seva. Tothom té una eina de participació molt potent,
com és un mòbil i no hi hauria d’haver límits per participar, ho
tenim molt fàcil per accedir a la xarxa i votar on line. Allà on
Podem governa han passat de les paraules als fets, per exemple,
a l’Ajuntament de Palma van participar 1.184 palmesans i
palmesanes per triar projectes per assignar 1 milió d’euros en
els primers pressuposts participatius de la seva història. O al
Consell de Mallorca amb els projectes de “repensem
Mallorca”, el procés participatiu del nou Pla director de residus
no perillosos o la intervenció de la ciutadania a l’audiència
pública. També al Consell d’Eivissa hi ha hagut processos
participatius oberts, per desenvolupar el Pla director sectorial
de gestió de residus urbans, o el desdoblament de Can Negreta.
O al Consell de Menorca recentment s’ha obert un procés
participatiu per al Pla de joventut de Menorca. I a l’Ajuntament
de Madrid hi ha l’iniciativa de “Decide Madrid”. I altres
exemples que no hi ha temps a dir.
La setmana passada a més vàrem aprovar a la Comissió
d’Assumptes Institucionals en el Parlament la proposició no de
llei que va presentar Podem, amb el suport de la resta de grups
del pacte, que tenia molt a veure amb el que parlem avui, es
tractava d’assegurar la participació i la votació a les eleccions

de persones discapacitades i amb diversitat funcional i que avui
en dia no poden exercir el vot. Més de 95.000 persones no
tenen el dret bàsic de votar a unes eleccions que els dóna la
Constitució i els Drets Humans. La proposta es va aprovar amb
el vot favorable de tots els grups parlamentaris, menys El Pi
que es va abstenir en dos punts.
Aquest és el canvi que demana la gent i que venim a
protagonitzar. Està demostrat i demostram que alguna cosa
canvia des que Podem és a les institucions i, el millor de tot, ho
estam aconseguint. Des de Podem continuarem treballant a les
diferents institucions per donar facilitats a la gent que vulgui
participar. En aquest punt volíem agrair als companys i
companyes de MÉS per Menorca la presentació d’aquesta
modificació de la Llei 4/1991, reguladora de la iniciativa
legislativa popular de les Illes Balears, que incideix en la
regeneració de la política tan demandada i que han entès
perfectament les reivindicacions de la societat.
Aquesta modificació incideix en dos punts fonamentals i
amb la que des de Podem estam d’acord. Per una banda, es vol
ampliar la participació a sectors de la població que fins ara no
podien participar, donant veu a què amb 16 ja es pot participar
i presentar una iniciativa, i, per altra, fer més fàcil la
presentació de propostes, rebaixant el nombre de signatures a
la meitat, de 10.000 a 5.000, i ampliant el doble de temps la
presentació de signatures, fent més viable la presentació de
propostes. A més, hi ha una quota per illes del 3% i açò dóna
més sobirania a les illes, cosa que estem totalment d’acord.
Encara així, hi ha certes qüestions de la proposició de llei
que es podrien millorar o ampliar encara més els perfils de la
gent que pugui participar, o millorar els mecanismes de
participació per mitjans electrònics i llevar obstacles per tirar
endavant les proposicions. Tampoc tenim del tot clar si la Junta
Electoral es tracta d’una institució propera a la ciutadania i
facilitarà la presentació d’iniciatives legislatives populars. En
tot cas, s’hauran de garantir els recursos suficients per part de
la Junta Electoral per garantir un procés just i amb garanties.
En els punts i qüestions on trobem que es podria millorar i
fer-ho més participatiu, des del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears farem les esmenes corresponents a la tramitació de la
llei. Encara hi ha moltíssima feina per fer en aquest sentit en el
tema de participació. Per exemple aquí al Parlament tenim
encara pendent desenvolupar eines i mecanismes de
participació directa, com l’escó 60 i esperem que amb el canvi
de Presidència que avui en hem consolidat, en Balti sigui capaç
de tirar endavant aquesta proposta i d’altres que tenim pendents
en els acords de governabilitat. No s’ha de tenir por a què la
gent decideixi, s’ha de confiar en la intel·ligència col·lectiva i
donar facilitats perquè la gent hi participi, no passa res. S’ha de
confiar amb la gent, això sí qualsevol consulta o participació ha
d’anar de la mà d’una informació completa i sense
manipulació, i que tothom pugui participar en igualtat de
condicions.
La màxima que hauríem de seguir tots i cadascun dels
càrrecs públics i amb responsabilitats de govern, és governar
obeint. Hem de ser capaços de saber escoltar de la gent i no
allunyar-se de la realitat. Per això és imprescindible
desenvolupar i millorar les eines que tenim per facilitar la
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participació ciutadana. No podríem perdre l’ocasió de treure pit
sobre el procés participatiu més important que s’ha produït a
Espanya els darrers dies i no es tracta del congrés del Partit
Popular, a la búlgara, sinó el congrés de Podem a Vista Alegre
II, allà on varen participar 155.190 persones. Estem molt
orgullosos de demostrar que la participació i el debat és
possible i ho demostrem a la interna i a l’externa.
El que volem per al nostre partit també ho volem per al
nostre país. La participació forma part de l’ADN de Podem i,
per tant, la modificació de la llei proposada amplia i facilita la
participació de la ciutadania. I per tot l’explicat, votarem a
favor de la proposició de llei.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. David Abril, per un temps de
quinze minuts.
EL SR. ABRIL I HERVÁS:
Gràcies, president. Bon dia, ja pràcticament bones tardes a
totes i a tots. Ha començat avui el nostre flamant president
lloant la democràcia i citant Tódorov i allò de què “perquè la
democràcia sigui possible, s’han de posar en valor les
persones”, una cita molt pertinent per encarar el debat
d’aquesta proposició de llei. Els he de dir que jo som més de
Walt Whitman que de Tódorov, el poeta nord-americà defensor
de la democràcia com una manera de viure.
Tanmateix un i altre, Tódorov i Whitman, coincidirien en
aconsellar-nos dues receptes que bona falta fan a aquesta
democràcia tan decadent i tan millorable, resultat d’aquest
anomenat règim del 78: primera recepta, posar, efectivament,
les persones novament en el centre de la política i de les
polítiques, cosa que en una època d’hegemonia del que s’ha
anomenat “austericidi” o de les polítiques xenòfobes que
s’imposen a Europa, donant l’esquena a qui també són
persones, encara que no siguin europeus, és anar contracorrent.
I és obvi que anam contracorrent. És més, diria que sort que
anam contracorrent.
La segona recepta és construir, cultivar, o aprofundir en una
cultura democràtica tan necessària com absent, que diria Javier
krahe, perquè disposar de procediments democràtics no vol dir
gaudir de la democràcia. De fet, m’atreviria a dir vist allò vist,
que reduir la democràcia a una qüestió de procediment, com
tant els agrada a alguns, de complir amb la mera formalitat i la
normativa fins i tot d’amenaçar en l’ús de la força per aplicar
aquesta normativa, pot fins i tot resultar antidemocràtic, aquesta
és una altra de les paradoxes d’aquest temps de canvi que ens
ha tocat viure.
Compartim plenament el contingut per tant i les propostes
de la proposició de llei que presenta avui MÉS per Menorca,
per modificar la llei del 91 que regula la iniciativa legislativa
popular, no només perquè és complementària a la que va
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presentar el nostre grup ja fa uns mesos i que justament demà
comença la seva fase de ponència de modificació de la Llei de
règim local, també, entre altres coses, per facilitar aquesta
capacitat d’iniciativa social de la gent, des del primer nivell,
des del primer esglaó de la democràcia que són els municipis,
perquè això vol dir, al nostre parer, fer feina des de baix,
perquè també és complementària de la Llei de consultes que
prepara el Govern i de qualsevol norma que permeti millorar el
que vendria a ser l’arquitectura democràtica, en aquest cas de
la nostra terra.
Ho compartim justament perquè aquesta proposició de llei
és justament allò que ens recepten Tódorov i Whitman i allò
que, des de MÉS per Mallorca, sentim que tenim l’obligació de
promoure com a legisladores. No només aprofitar-nos de la
democràcia, cosa que els agrada a alguns, instal·lar-nos a la
democràcia representativa, per acabar fins i tot sent un obstacle
a la democràcia real, sinó facilitar aquells canvis normatius que
reconciliïn, que ens reconciliïn, que reconciliïn l’estament
polític amb la ciutadania i facilitin la feina a la societat civil
que vol promoure canvis i millores allà on vivim.
Les diputades i diputats som dipositaris, en part, de la
sobirania popular, però no podem ni substituir ni ser els amos
de la voluntat popular i tenim l’obligació, a la vegada,
d’establir mecanismes que permetin l’expressió d’aquesta
voluntat més enllà de nosaltres mateixos. D’això se’n diu
superar aquests límits de la democràcia com a procediment,
introduint, per altra banda, procediments i canvis normatius,
com fa aquesta proposta, que permetin cultivar la democràcia
i la cultura democràtica.
I sí, facilitar la democràcia és reduir el nombre de
signatures necessàries perquè les iniciatives legislatives
populars tirin endavant, és premiar i no castigar la iniciativa
social, com s’ha fet històricament en aquest parlament amb la
interpretació més restrictiva d’una normativa, que ja ho és
restrictiva.
Aquí, ara, es proposen canvis en termes de garanties perquè
des del Parlament tampoc no puguem entorpir l’avanç de les
iniciatives legislatives popular i perquè el seu abast sigui el més
ample.
És també reduir l’edat per expressar aquesta voluntat de
noves lleis o canvis normatius als setze anys, perquè si són
bons per feina i per pagar imposts també ho han de ser per
votar. Així de fàcil.
I no tenc molt més a dir, sinó manifestar l’orgull que sent
perquè, mentre en aquest parlament parlam d’això, de millorar
la democràcia, de cercar fórmules perquè en aquesta millora
involucrem la gent, el poble, a altres instàncies es parla de
precintar urnes i de perseguir els promotors d’aquest acte
demoníac. Perquè, mentre aquí entenem que cap Constitució no
pot ser una cotilla ni per a la democràcia ni per al dret a
decidir, altres refermen el caràcter clarament partidista d’un
tribunal constitucional que ell tot solet es posa en qüestió pels
seus propis actes i decisions.
Mentre davant aquestes Cariàtides defensam uns i altres
legítimament totes les opinions i posicions polítiques i tot allò
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que ens uneix i que ens separa, feia falta qualque cita així
prematrimonial en un dia com avui, a Espanya es persegueix
perillosament la llibertat d’expressió, ja siguin batles i regidors
a Catalunya, el cantant de Def con Dos o el nostre Valtònyc.
Torn a Whitman per acabar, tampoc no n’hi haurà prou...
(Remor de veus)
... tampoc no n’hi haurà prou, -no es posin nerviosos- que tirem
endavant amb propostes com aquesta si des de la
responsabilitat que tenim com a diputades i diputats, com
aquesta subespècie de gènere humà a qui se’ns anomena
polítics, no som capaços de dignificar la política i de contribuir
amb el nostre exemple a estendre i a cultivar allò que el poeta
entenia com a cultura democràtica, i que passa per l’amor i el
respecte als altres, a totes les persones i éssers.
Avui és un bon dia per declarar l’amor romàntic, a la
democràcia. I aquesta proposició de llei i el seu suport és una
bona manera d’expressar-ho.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Josep Melià, per un temps de quinze minuts.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats.
Molt breument, som al debat de presa en consideració
d’aquesta proposició de llei, per tant, no és el moment d’entrar
en el seu detall, en les seves comes, és el moment d’entrar en
la seva intencionalitat. La seva intencionalitat la compartim
plenament, com que la compartim plenament evidentment ens
posicionam a favor i votarem d’aquesta manera aquest tràmit.
Aquesta proposició pretén donar facilitats a la participació
política de les persones i, per tant, no podem més que estar-hi
d’acord. No volem, no volem caure en aquests discurs
grandiloqüents que hem sentit en alguns que m’han precedit en
l’ús de la paraula, perquè la veritat no estam descobrint la
pólvora, la iniciativa legislativa popular fa estona que existeix
i, diguem, a cap banda, perquè si diguéssim és un problema de
la llei de les Illes Balears que estava molt mal feta o que era
molt exigent en els requisits, no és només un problema de la
normativa de les Illes Balears perquè miram el dret comparat
i miram l’experiència comparada de les altres comunitats
autònomes o fins i tot de l’Estat i, en realitat, no ha funcionat
molt satisfactòriament a cap banda, amb normatives diverses.
Per exemple, a l’Estat de 66 iniciatives legislatives populars,
només una s’ha convertit en llei.
Per tant, després de més de quaranta anys de democràcia
tampoc aquest no és un gran èxit d’aquest mecanisme, que ja
dic, que ja existeix, no l’estam descobrint en el dia d’avui,

perquè jo sent alguns discursos i sembla que avui s’inicia una
nova fase del que no ha existit mai i, evidentment, això és fals.
També hem de constatar que serem la comunitat autònoma,
si no vaig malament, amb el nivell d’exigència de firmes
mínimes més petit de tot l’Estat, no hi haurà cap altra comunitat
que demani tan poques firmes, si ho volem dir d’aquesta
manera, per poder tramitar una iniciativa legislativa popular.
Nosaltres hi estam d’acord, no ho discutim, ens sembla
correcte, però ho volem constatar, perquè realment baixam
molt els llindars que existien fins ara, la qual cosa, evidentment,
com que volem facilitar aquesta participació política ens
sembla que és correcta i ens sembla que va en el bon sentit.
És veritat que hi ha hagut una certa regulació restrictiva al
voltant d’aquesta figura, però també és veritat que els
col·lectius, les associacions l’han utilitzada molt poc perquè no
li veuen al final un resultat molt pràctic. Això és una realitat.
Nosaltres pensam que s’ha de potenciar, però tampoc no volem
tirar les campanes al vol perquè realment això no aconseguirà
grans objectius ni grans titulars, perquè difícilment al final en
el tràmit burocràtic, en el tràmit parlamentari sempre hi haurà
esmenes, sempre hi haurà canvis i sempre es pot produir per
aquelles entitats promotores, diguem, un cert sentiment de
dissolució de les idees principals.
Perquè, a més a més, aquí hi ha un problema greu que per
a mi és el més dificulta que això sigui un mecanisme realment
molt útil i és la seva vinculació a la despesa pública, perquè, al
final, la immensa majoria de les iniciatives tenen una
repercussió de despesa pública i això va unit a una política
pressupostària, una política tributària. Clar, això dificulta molt,
amb caràcter genèric, que aquest mecanisme sigui plenament
satisfactori, però bé.
En definitiva, no es tracta avui de trobar emperons ni les
dificultats que té el mecanisme, es tracta de celebrar la
iniciativa presentada per MÉS per Menorca, es tracta de donarli suport i es tracta de dir que nosaltres estam en aquesta línia
de facilitar el dret a la participació política dels ciutadans. Per
això, el nostre suport a aquesta iniciativa.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula el Sr. Pericay, per un temps de set
minuts i mig.
EL SR. PERICAY I HOSTA:
Gràcies, Sr. President, i sort també en aquesta aventura.
Bon dia a tothom, senyors i senyores diputats. Ciutadans
votarà a favor de la presa en consideració d’aquesta proposició
de llei de modificació de la Llei reguladora de la iniciativa
legislativa popular de les Illes Balears, vagi això per endavant.
Votarem a favor per diverses raons, en primer lloc, perquè una
llei com aquesta, del 1991, és a dir, de fa més d’un quart de
segle, necessita forçat una revisió, i no perquè les lleis no
puguin durar un quart de segle, que evidentment poden durar
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un quart de segle, només faltaria, el problema és que aquesta és
una llei diferent de les altres, és una llei especial, és una llei que
afecta la complementarietat entre la participació ciutadana i la
labor parlamentària o legislativa. Durant aquest quart de segle,
justament, han passat en aquest terreny moltes coses que així
conviden a revisar una llei com aquesta.
Bàsicament, -i això és el segon element- durant aquests
darrers anys s’ha produït una progressiva desafecció dels
ciutadans cap a la classe política; s’ha estès la percepció que els
polítics funcionen al marge de la societat, de la societat i els
seus problemes; al marge, per tant, dels problemes dels
ciutadans. Així ho confirmen les enquestes d’opinió, els polítics
són avui la quarta preocupació dels ciutadans i han estat fins no
fa gaire la tercer preocupació dels ciutadans; per tant és ver que
existeix aquesta percepció. I és justament, a més, la incapacitat
de la classe política o la mala gestió de la classe política quan
ha hagut de lluitar contra l’atur, contra la crisi econòmica, i
quan ha hagut de posar fre a la corrupció el que ha contribuït a
crear en gran part també aquesta desafecció. “Si els polítics no
són capaços de treure’ns d’aquest mal pas -es demana molta de
gent- com podem seguir confiant en ells?, com podem seguir
confiant en els governs, en els parlaments, en els ajuntaments,
etc.?”
Hi ha encara un tercer motiu, per a nosaltres, un tercer
factor important, que són els canvis tecnològics. Gràcies a la
tecnologia el món realment s’ha fet molt més petit del que era,
i la relació entre els ciutadans és avui en dia molt més fàcil,
afortunadament. La participació, idò, també, i des d’aquest punt
de vista no aprofitar els avantatges que aquests canvis
tecnològics ens ofereixen en benefici d’aquesta democràcia més
participativa seria realment de beneits, no tendria cap sentit. En
aquest sentit, per exemple, l’habilitació de la firma electrònica
és una de les mesures que sens dubte contribuiran també a
fomentar aquesta participació, en tant que facilitarà la recollida
de firmes.
I el quart factor: Ciutadans, en el seu programa a les
eleccions generals, i no és un factor menor, ja proposava
aquesta reducció, una reducció a la meitat del nombre de firmes
necessàries fins ara per impulsar una iniciativa legislativa al
Congrés dels Diputats, i també una reducció anàloga en el
temps màxim de presa en consideració. Per tant podem dir que
anem en el mateix sentit en aquest parlament que en el conjunt
de l’Estat.
Per descomptat aquest vot a favor de la presa en
consideració que feim per tots aquests factors que acab
d’enumerar no impedirà que presentem una sèrie d’esmenes
tendents a millorar la proposició de llei, perquè també hi ha
coses que no ens acaben de convèncer, i hi ha coses que
consideram -i això és el més important- millorables. Per tant
contribuirem o intentarem contribuir a millorar aquest text.
Com que ara no és el moment de precisar quines poden ser
aquestes esmenes em limitaré a exposar un criteri general amb
què les presentarem. Abans parlava de la imprescindible
complementarietat entre participació ciutadana, d’una banda,
i labor legislativa, d’una altra; deia complementarietat i no, en
canvi, confusió, reiteració, suplantació; crec que val la pena
insistir en això. Un dels perills d’aquesta reforma és que ens
faci perdre el sentit de la realitat, la consciència dels límits o de
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les diferències, si ho volen dir així, entre l’acció ciutadana per
una banda i l’acció institucional per una altra. Nosaltres creim
que preservar aquesta frontera és fonamental.
M’explic: una iniciativa que compti amb les firmes
necessàries, que sigui admesa a tràmit per la Mesa i que passi
el sedàs de la presa en consideració, no deixarà de ser finalment
una iniciativa d’uns quants milers de ciutadans que haurà estat
presentada en forma de proposició de llei i que té l’aval de la
majoria de la cambra per ser debatuda, i és justament el que
vendrà després, o sigui, el seu poliment en ponència i en
comissió i, en fi, la seva aprovació final, allò que realment li
donarà el crèdit necessari, i aquest crèdit serà la conseqüència
directa d’haver estat aprovada per una institució, el Parlament
de les Illes Balears, on hi ha representada la voluntat popular
a través d’un procés electoral i que en el nostre cas es concreta
en la participació de més de 433.000 ciutadans, que són els que
varen votar a les darreres eleccions autonòmiques. Dic això
perquè convé no perdre de vista el contrast entre aquestes
magnituds: 5, 6, 7 milers de ciutadans units per un interès
particular completament legítim, confrontats a la representació
parlamentària resultant del vot depositat per 433 milers de
ciutadans, una representació parlamentària, per cert, que ha de
vetllar per l’interès general, o sigui pel de tots els ciutadans de
Balears, hagin votat o no, això ja és una altra qüestió.
Crec que no està malament que ho tenguem present, i que
també tenguem present, ja que hi som, una cosa que a vegades
el marc imperant del nacionalisme ens fa oblidar, que és que
tots i cada un dels diputats i les diputades d’aquesta cambra
representam el conjunt dels ciutadans de Balears, i no tan sols
els d’Eivissa, els de Menorca, els de Mallorca o els de
Formentera.
I aquesta voluntat de no confondre els papers a què em
referia fa un moment, de saber fins on ha d’arribar cadascú, es
relaciona també amb les funcions respectives d’aquests dos
àmbits. Si se’m permet una analogia, diré que els creuen en la
democràcia directa i consideren prescindible, o com a mínim
secundària, la representativa, són com els que es creuen
prescindible o secundari el periodisme i estan convençuts que
la informació es pot transmetre de manera directa de la font als
destinataris, o sigui, sense presentar-la en un context, sense
relacionar-la amb uns antecedents, sense encaixar-la en un marc
necessari i imprescindible, sense mediació, en una paraula.
Aquesta funció mediadora és la que ens correspon, crec jo,
a tots els que formam part d’aquesta cambra, i se suposa que hi
som per això. Ara només falta que sapiguem estar a l’altura de
les circumstàncies. La tramitació d’aquesta proposició de llei
serà en tot cas una bona manera de comprovar-ho.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Gent per Formentera, té la paraula la Sra. Sílvia Tur, per un
temps de set minuts i mig.
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LA SRA. TUR I RIBAS:
Bon dia. Gràcies, Sr. President, i novament enhorabona, li
desitj molta sort.
Bé, per part meva seré breu i faré una intervenció crec que
molt... molt resumida. Estam d’acord en general amb els termes
que vostès plantegen per fer la modificació d’aquesta llei; era
un dels acords que hi havia dins el document dels acords pel
canvi, és a dir, simplificar i afavorir la possibilitat de presentar
iniciatives legislatives i tota la resta d’iniciatives que tenguin a
veure amb donar major participació a la ciutadania dins
l’activitat parlamentaria d’aquesta cambra. Estic també d’acord
amb la majoria d’elements que plantegen canviar; no entraré en
els detalls perquè crec que aquesta és una feina que farem amb
més profunditat quan arribi el moment de presentar esmenes, i,
ja els dic, no he d’afegir gaire cosa més. Aquí hi ha hagut
persones que han intervengut prèviament i han citat... han fet
una exposició de motius prou ampla que puc subscriure
pràcticament en la seva totalitat.
Per tant, MÉS per Menorca, felicitats per registrar aquesta
iniciativa. Li donam suport. Bona feina i endavant.
Res més a dir. Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari PSIBPSOE té la paraula la Sra. Maria José Camps, per un temps de
quinze minuts.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, president. Jo també li vull desitjar sort en aquesta
nova tasca que avui enceta en aquesta casa.
Senyores i senyors diputats, des de 1991, en què fou
aprovada -ja s’ha dit repetidament- la Llei 4/91, reguladora de
la iniciativa legislativa popular a les Illes Balears, han passat
més de 25 anys, i en aquest temps s’han produït importants
canvis a la societat, demanant la ciutadania una participació en
la vida política més activa, més enllà de dipositar el seu vot
cada quatre anys.
La iniciativa legislativa popular és un mecanisme de
participació ciutadana en l’activitat legislativa i un clar exemple
de democràcia directa, prevista ja a la Constitució Espanyola
i regulada mitjançant la Llei Orgànica 3/84, de 26 de març, i
prevista així mateix al nostre Estatut d’Autonomia i regulada,
com he dit abans, per la Llei 4/91 d’aquest parlament. Per tant,
idò, tenim un marc regulador que no podem obviar, si bé no dic
que sigui un cotilla, com sí ha dit el Sr. Abril.
L’actual regulació autonòmica de la iniciativa legislativa
popular exigeix un nombre de signants de 10.000 o un 30% del
cens de cada circumscripció, requisit que convenim amb el
portaveu proposant que dificulta i limita el seu exercici, a part
que també pot córrer el risc de caure en sac romput si el
Parlament no tingués la voluntat de donar-li tràmit. Els grups

parlamentaris que donam suport al Govern i que vam signar els
acords pel canvi ja ho vam preveure incloent dins l’apartat de
modificació del Reglament de les Illes Balears per tal de
facilitar la participació ciutadana en la vida política sense la
necessitat de facilitar la tramitació de la iniciativa legislativa
popular per reduir el nombre de signatures, talment com ho he
dit es troba recollit en aquest acords pel canvi, essent, per tant,
que, a part de modificar-se la Llei del 91, s’haurà de modificar
també, necessàriament, el Reglament del Parlament per adequar
el tràmit parlamentari de les ILP a la nova regulació legal que
sorgeixi d’aquesta proposició de llei.
Des que en el 91 s’aprovà aquesta llei, són deu les
iniciatives legislatives populars que s’han tramitat en aquest
parlament o que han intentat accedir-hi, essent que només
quatre van arribar al primer debat de presa en consideració en
aquest plenari, superant així només quatre els requisits de les
signatures que he dit abans, o també la matèria sobre la qual
versava la iniciativa, cap de les quals però no va arribar a
convertir-se en llei.
Així, idò, convindran amb mi que tan poc èxit que fins ara
ha tengut la iniciativa legislativa popular i la convulsió de la
ciutadania que reclama major participació a la vida pública, fa
necessari actualitzar la regulació de la ILP i posar a disposició
de la ciutadania un instrument que sigui eficaç, que possibiliti
i faciliti aquest exercici ciutadà en la labor legislativa.
Fent un cop d’ull al nostre voltant, a mode de dret
comparat, ja ho han dit també altres portaveus, veiem com la
Llei Orgànica 3/84, reguladora de la iniciativa legislativa
popular, ha estat objecte de modificació i adequació, amb data
2006 i 2015, la Llei catalana es va modificar el 2006,
l’andalusa el 2011, l’aragonesa el 2014, la gallega el 2015 o la
basca, l’any passat, el 2016. I aquí prenc algunes de les
paraules del president del Parlament, Sr. Picornell, que avui de
matí ens ha dit: “La democràcia representativa ha de millorarse, apropar la nostra tasca a la societat civil de les Illes Balears,
hem de salvar la distància entre el Parlament i el carrer,
acomplir i fer acomplir el Reglament, respectar el Reglament
és respectar la ciutadania que representam.” Així, idò, hem de
trobar un encaix adequat a l’exercici de la iniciativa legislativa
popular en aquesta cambra i conforme amb els temps actuals.
Per treballar aquesta proposició de llei, d’important
transcendència, ens hagués agradat, i creiem que hagués estat
més beneficiós obrir un procediment ordinari i no d’urgència,
com es tramitarà aquest text, ja que en aquest darrer cas reduïm
els terminis de tramitació a la meitat, i estic ben segura que
requerirà un debat important i profund, perquè l’èxit de tots
serà que surti el més consensuada possible.
És sabut també per tots els diputats que es treballa
actualment en una comissió de reforma del Reglament i per tant
s’hauran d’encaixar molt bé les dues normes, per una banda la
llei i, per altra banda, donar-li l’encaix adequat dins el
Reglament del Parlament.
La proposició de llei aposta diferents coses que creiem que
són prou interessants: reduir a 16 anys l’edat per signar les ILP,
igual que fa la llei catalana, estam d’acord amb afavorir la
participació dels joves a la vida política, però ho hem de fer
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amb totes les garanties que siguin necessàries; ampliar
matèries, permetent les que ara prohibeix l’article 87.3 de la
Constitució, serien aquelles llei orgànica, tributàries, caràcter
internacional i prerrogativa de gràcia, qüestió que crec que
igualment s’ha d’estudiar dins el marc de l’ordenament jurídic
que ens estableix; reduir el nombre de signatures, de 10.000 a
5.000, per una banda, i el percentatge del 30% al 3% del
nombre d’electors de cada circumscripció electoral, no exigintse arribar al mínim de les 5.000 signatures; paràmetres que
s’han de fixar garantint, com diu el nostre Estatut d’Autonomia,
el que disposa l’article 15.2, que és que els ciutadans de les
Illes Balears tenen dret a participar en condicions d’igualtat en
els assumptes públics, directament o mitjançant representants,
en els termes que estableixen la Constitució, aquest Estatut i les
lleis. Per tant, aquí també s’haurà de trobar encaix dins el marc
que ho regula.
Ampliar el termini de recollida de signatures, creiem que és
important, perquè aquest termini farà possible que aquestes
iniciatives legislatives populars tenguin més facilitat per dur-se
a terme.
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compromisos recollits en els acords pel canvi. Ara ens queda
només fer feina tant en ponència com en comissió perquè surti
amb el major consens possible.
Res més. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Camps. Passam al torn de fixar
posicions, pels grups que no intervendran ni a favor ni en
contra, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Juan
María Lafuente, per un temps de deu minuts.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Juan Manuel.
EL SR. PRESIDENT:
Juan Manuel, disculpi.

Amplia com a objecte de les iniciatives legislatives populars
les consultes populars de caràcter referendari, evolucionant
l’actual regulació, que actualment no les permet, atès que la
Constitució i la Llei Orgànica, de 18 de gener, sobre la
regulació de les diferents modalitats de referèndum estableix
que l’autorització de convocatòria sigui o diu que sigui
competència exclusiva de l’Estat. Per la seva part, en aquest
punt, l’article 15 de l’Estatut d’Autonomia, diu, en el seu
apartat, 2.c), que els ciutadans de les Illes Balears tenen el dret
a promoure la convocatòria de consultes populars pel Govern
de les Illes Balears, consells insulars o els ajuntaments, en els
termes que estableixin la Constitució Espanyola i la llei, per
tant aquí haurem d’obrir un debat respecte d’això trobant-hi
aquest encaix adequat.
També proposa aquesta proposició de llei de modificar les
funcions de la junta electoral actualment, també ho ha dit el
portaveu de MÉS per Menorca, es troba atribuïda aquesta
competència de validació dels plecs de les signatures i el
control d’aquestes signatures a la Mesa del Parlament, però són
pràcticament totes les lleis que he citat abans, autonòmiques en
dret comparat, que ja donen aquestes funcions a la junta
electoral.
Modifica també el tràmit parlamentari i permet la
participació en tot el procés dels promotors de la iniciativa
legislativa popular, que creiem que també evoluciona l’actual
regulació.
I una cosa que ens sembla molt important és que es
garanteix que la iniciativa legislativa popular que reuneixi els
requisits per ser debatuda en aquesta cambra, no caigui en sac
romput, és a dir que hi haurà l’obligació, per llei, que el
Parlament prengui en consideració o dugui a debat, en un
termini màxim de tres mesos, la iniciativa que s’hagi presentat
i que no decaigui, no només entre períodes no ordinaris, sinó
fins i tot que no decaigui quan finalitzi la legislatura.
Donarem suport, idò, a la presa en consideració d’aquesta
proposició de llei, que és ja una necessitat i és també un dels

EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gràcies, Sr. President. Y también desearle mucha suerte en
su cometido, sobre todo que ejerza su labor de presidente con
independencia y neutralidad.
Vamos a ver, en primer lugar, destacar que la toma en
consideración, como se ha explicado, pues es el inicio del
trámite parlamentario de esta modificación legislativa, que
coincidimos con las anteriores exposiciones en que es
importante la actualización de la normativa vigente, de la Ley
4 del 91, pues es una ley que en su momento fue pionera en
España, pero que, evidentemente, ha quedado desfasada y que
hay que actualizarla.
De las cuestiones que la propuesta menciona y establece,
hay cuestiones que nos gustan más y otras que no coincidimos
tanto, que serán vistas en el procedimiento de elaboración.
Hay una cuestión fundamental, por ejemplo la adaptación
del texto legal a la nueva Ley de procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, a la Ley 39/2015, a la
fuerza hay que hacerlo, en la que se regula toda la cuestión de
la firma electrónica, yo creo que ahí hay una apuesta
importante, hay una adaptación legal que se puede hacer y que
creo que con este trámite se podría avanzar bastante.
También hay que ser realistas, la desafección de los
ciudadanos a la actividad política y a las instituciones no lo va
a solucionar la modificación de la iniciativa legislativa, es una
herramienta más, una herramienta, además, que, visto como
funciona en otras administraciones, tampoco tiene una
incidencia enorme, seamos realistas, porque parece que aquí si
no modificamos esto, vamos, la desafección continuará y todas
estas cosas. Creo que la desafección de los ciudadanos a la
actividad pública pues también se produce por muchísimos
otros motivos que no tienen nada que ver con tener una ley de
iniciativa legislativa que haga falta actualizarla.
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No puedo coincidir, yo que sé, creo que posturas diciendo
que... pues que no se debe cumplir la ley o que la Constitución
se puede saltar a la torera, pues creo que, evidentemente,
tampoco contribuyen a la afección de los ciudadanos por la
actividad política, o el simplificar los problemas y buscarles
soluciones sencillas ante los ciudadanos dando expectativas y
creando posiciones políticas populistas creo que también
contribuyen a la desafección de los ciudadanos por la política.
Pero, en definitiva, creo que hay cuestiones que sí que
estamos de acuerdo, y otras que serán más discutibles. No nos
parece correcto que se tramite por trámite de urgencia, creo que
es bastante complicado y me uniría a la petición que ha hecho
la portavoz del Partido Socialista, de que se tramite por trámite
ordinario.
Me llama la atención que un tema que sea el cumplimiento
de uno de los acuerdos del cambio, pues venga suscrito
únicamente por uno de los partidos políticos que dan apoyo al
Gobierno y no venga suscrito por todos los grupos políticos.
Hay alguna cuestión, que también se ha mencionado
previamente, de encaje constitucional y de posibles dudas
legales sobre la propuesta, en concreto pues la exclusión de
determinadas materias, la exclusión de las materias previstas en
el artículo 87.3 de la Constitución, pues que éstas sí que se
incluyan en la posibilidad de iniciativas legislativas en
Baleares, por ejemplo en materia tributaria o en materia de
tratados internacionales, creo que, como mínimo lo deberíamos
analizar con calma.
El tema de la disminución del número de firmas, pues creo
que está bien que hablemos de la disminución del número de
firmas, pero hay que andarse con cuidado, porque la
disminución al 3% por circunscripciones electorales pues puede
dar lugar a que en las islas menores, que hay menos población
y el censo es inferior, pues con muy poquitas firmas se puede
estar cada dos por tres trayendo iniciativas legislativas en
detrimento de la dificultad para conseguir iniciativas
legislativas por ejemplo en Mallorca; igual cabría, por ejemplo,
una cláusula suelo determinada del número de firmas como
mínimo, por poner una cuestión que creo que vale la pena
debatir, no es que estemos totalmente en contra ni a favor, pero
creo que hay cuestiones importantes a tratar.
El plazo que se da al Govern, por ejemplo, para determinar
si hay afección presupuestaria, se amplía el plazo para
conseguir las firmas, de tres meses a seis meses, y al Govern,
si en 8 días no contesta, pues no hay afección presupuestaria y
se tramita la iniciativa legislativa sin informe del Govern, creo
que también es una cuestión importante.
En definitiva, bueno, se ha dicho por parte de Podemos que
había tenido lugar este fin de semana un acontecimiento
mundial democrático, que era su congreso, yo les invito a que
miren también, no les pondré el video que tengo, que circula
por la red...
(Remor de veus, algunes rialles i alguns aplaudiments)
... del señor que dice que hay 80.000 casos pendientes de
resolución de su comité de garantías, pero quiero decir que

algunos problemas también tienen ustedes en sus congresos que
tan democráticos tampoco creo que lo sean.
Por tanto, solicitamos que se tramite por plazos ordinarios,
estamos a favor de actualizar la normativa, creo que hay
algunas cuestiones que estaríamos a favor de la propuesta, pero
otras que vale la pena meditarlas, pactarlas y llegar a un
acuerdo para que el resultado sea positivo. Por eso nuestra
posición será de abstención.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Passam a la votació de la
presa en consideració d’aquesta llei debatuda. Votam.
Vots a favor, 38; en contra, cap, i 19 abstencions.
Per tant, es pren en consideració aquesta llei.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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