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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui. El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de
les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 5458/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar
actuacions irregulars a l’àmbit universitari.

Primera pregunta RGE núm. 5458/17, relativa a mesures
per evitar actuacions irregulars a l’àmbit universitari, que
formula la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

Guardin silenci, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, Sr. Conseller
d’Educació, li demanam perquè aquesta setmana hem tengut
notícia tots d’uns fets que han escandalitzat en general tota la
ciutadania i és que a través de la Universitat o dins la
Universitat s’ha utilitzat per part d’un grup de persones
catedràtiques per desplegar un negoci de venda fraudulenta
d’un producte conegut com a Minerval, que no té les
acreditacions necessàries per ser comercialitzat  com a fàrmac,
però que s’ha promocionat com a remei curatiu de diferents
mals, entre ells l’alzheimer, els miomes o tumors molt
agressius.

És clar, l’alarma social s’ha generat sobretot perquè s’ha
enganat la ciutadania amb falses medecines curatives, però
sobretot perquè s’ha fet per part de membres de la Universitat
que han abusat del nom de la UIB per burlar la confiança de la
gent.

Per tant, Sr. Conseller, davant aquests fets al Grup
Parlamentari Popular volem saber quines actuacions de control
i de prevenció es posen en marxa per part de la seva conselleria
perquè aquests fets no tornin succeir pus mai més a la nostra
comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el Sr. Conseller Martí
March.

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

Moltes gràcies, Sr. President, diputats, diputades. Sra.
Riera, moltes gràcies per la seva pregunta. Abans de res,
voldria, en nom propi i en nom del Govern, demanar disculpes
a totes aquelles persones que s’han sentit enganades per aquest
tipus d’engany que s’ha fet per part de determinats
investigadors de la Universitat a persones que volien tenir una
esperança respecte de la seva malaltia.

En segon lloc, crec que és important intentar separar el blat
de la palla i, per tant, crec que és important tenir clar que una
cosa és el que fan dos investigadors, que són objecte
d’investigació policial i judicial, i l’altre la que fa la gran
majoria d’investigadors universitaris. Crec que és important dir
això perquè és evident que això va contra la imatge i la bona
imatge de la Universitat, però també seria important saber de
què parlam quan parlen d’aquesta qüestió.

Tercera cosa que crec que és important posar de manifest,
en aquests moments evidentment vostè sap perfectament que hi
ha una investigació judicial i policial sobre aquesta qüestió, jo
crec que en aquest sentit cal esperar una mica el que es derivarà
d’aquesta investigació. El que surt en aquests moments als
mitjans jo vull dir que a mi em preocupa d’una forma com a
ciutadà, com a conseller i com a membre de la comunitat
universitària d’una forma important, i quan realment aquesta
investigació acabi, quan sapiguem què ha passat realment, quan
sapiguem si hi ha hagut estafa científica o estafa, diríem, de
venda de productes, crec que serà el moment de prendre les
decisions oportunes per part de tothom, començant per la
mateixa universitat i començant també, si escau, per aquest
govern de les Illes Balears i per la Conselleria d’Educació.

Vostè sap perfectament el que diu la LOU, el que diu la
normativa actual sobre les competències que té la Universitat
de les..., que té la Conselleria d’Educació respecte de la
Universitat i, per tant, nosaltres com a Conselleria d’Educació
exercirem aquelles competències d’acord amb les conclusions
que puguin derivar-se d’aquesta investigació policial i judicial.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ens sembla bé la seva
explicació, el que passa és que és una explicació prou curta,
limitada i, a més, arriba tard, fins que el Grup Parlamentari
Popular no li demana què ha passat, no li demana explicacions
o no li demana mesures no l’hem sentit a vostè, ni donar suport
a la Universitat, ni donar suport als docents, ni donar
explicacions a la ciutadania i un ha de gestionar els problemes
que es troba quan és al Govern.

Vostè és responsable de gestionar la Universitat, vostè és
responsable de pagar les nòmines dels docents, dels catedràtics
de la Universitat i els complements de docència i els
complements d’investigació, hi ha una sèrie de docents que no
són tots, i això és el que esperàvem, aquest suport, però hi ha
una sèrie de docents que també formen part d’aquesta nòmina
que han qüestionat i han desacreditat aquesta imatge que fins
ara havia tengut la Universitat o que toca tenir i té la
Universitat, i més en un any en què es posa en marxa una
facultat com la de medecina.

Per tant, nosaltres esperàvem aquestes respostes molt abans,
haguéssim volgut que vostè hagués donat la cara i, en tot cas,
sí que li continuam fent la pregunta que li hem fet al principi i
que no ens ha explicat: quines mesures concretes posarà d’ara
endavant? Ja sabem que el Govern no té per què ser
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responsable d’una actuació que passa d’una gestió concreta de
dos docents de la Universitat, però sí d’adoptar mesures,
d’adoptar qualque protocol, de controlar les activitats
complementàries dels docents, de comprovar les seves
activitats, la seva feina, qualque cosa, qualque protocol ha de
posar vostè en marxa, i això és el que nosaltres li demanam i
vostè no ens respon.

Per favor, ens voldria dir quines actuacions posarà en marxa
perquè aquests fets no tornin succeir dins la Universitat? 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sra. Riera, vostè sempre em sorprèn. Em sorprèn
perfectament perquè vostè coneix el que diu la Constitució,
l’article 27.10 de la Constitució, que parla de l’autonomia
universitària; vostè sap el que diu la Llei Orgànica
d’Universitat; vostè sap el que diuen els estatuts de la
Universitat, i en aquest moment jo dic, des de la prudència,
però des del suport real a la Universitat, que no dubti de cap de
les maneres que nosaltres li donam, nosaltres, quan sapiguem
les conclusions del que ha passat tendrem i prendrem aquelles
mesures que ens corresponen d’acord amb les competències
que tenim, ni més ni menys -ni més ni menys.

Per tant, Sra. Riera, jo li demanaria una mica de
tranquil·litat, deixi treballar la justícia, segurament també s’ho
podria aplicar a les seves pròpies files, el que passa, quan
afecta, quan hi ha imputació de membres del seu grup
parlamentari i per tant, deixi treballar la justícia...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller,...

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

...deixi que la Universitat...

EL SR. PRESIDENT:

... se li ha acabat el temps, Sr. Conseller.

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

... faci la seva feina i nosaltres també la farem.

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

I.2) Pregunta RGE núm. 5422/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a actuacions de les direccions
generals de Salut Pública i de Farmàcia.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la segona pregunta, RGE núm. 5422/17, relativa
a actuacions de les direccions generals de Salut Pública i de
Farmàcia, que formula la diputada Olga Ballester i Nebot del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Consellera, me imagino que usted
habrá escuchado las declaraciones de la doctora Sefa Terrassa,
una entrevista en la que se ve a una persona consciente de que
en 2015 tomó una determinación tan necesaria como difícil;
difícil, consellera, porque se le plantea un dilema que no todos
supieron resolver de la manera adecuada, o levantar por fin la
alfombra y denunciar unos hechos de presunta estafa y venta
fraudulenta a dos conocidos catedráticos investigadores de la
UIB, uno de ellos profesor titular de la Facultad de Medicina,
o bien no buscarse problemas, cerrar los ojos y olvidarse de
todos esos enfermos de cáncer, posibles futuras víctimas y que
en definitiva a muchos ni siquiera conocía.

La doctora Terrassa lo tuvo claro, consellera, y fue
consciente de la responsabilidad de su cargo como jefa del
Servicio de Oncología de Son Espases. Así, en julio de 2015
envió tres cartas, una de esas cartas fue enviada al rector de la
Universidad que optó por la inacción, otra de esas cartas fue
enviada al presidente del Colegio de Médicos, que también
optó por eludir el tema, y la tercera de las cartas, consellera, fue
enviada al director médico del Hospital de Son Espases, y no
tenemos noticia de la actuación posterior por parte de su
conselleria. 

De hecho, llama la atención el absoluto silencio que usted
y su propio equipo mantienen sobre este tema. ¿Se pusieron
ustedes en contacto en 2015 con la afirmante de unos hechos
tan graves?

Consellera, ¿qué actuaciones realizó en 2015 -en 2015- la
Dirección General de Salud Pública y la de Farmacia tras la
denuncia que realizó la doctora Terrassa a través de sus
superiores? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula la Sra. consellera
Patricia Gómez.

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom, el primer que vull dir
és que si es confirma aquest frau, que ara s’investiga, realment
estam davant fets molt greus i deplorables, jugar amb les
esperances de les persones i de les seves famílies amb una
malaltia molt greu és totalment intolerable i una manca d’ètica
social.
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També vull dir que des de la Conselleria de Salut es feia, es
fa i es faran totes les actuacions des d’abans i des de després de
la carta a la qual vostè fa referència de la doctora Terrassa.

Des de l’any 2012, quan ningú no posava en dubte
Lipopharma, ningú, els tècnics de la Direcció General de
Farmàcia ja varen realitzar inspeccions i requeriments, ja es va
obrir expedient en relació amb l’activitat de l’empresa.

S’ha fet un seguiment del producte anomenat Minerval des
de la Direcció General de Farmàcia, pel que fa al control,
vigilància, inspecció i publicitat com si d’un medicament es
tractés. No hem d’oblidar que aquestes competències es
refereixen a medicaments i productes sanitaris, i Minerval no
té la consideració de medicament d’ús humà.

Des de llavors ençà col·laboram amb la justícia des del mes
d’abril del 2016, i així, Sra. Diputada, ho continuarem fent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula, Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, consellera, mire, lo que está claro es que desde el
2012 la venta se siguió produciendo, estos son los hechos. Al
final de la entrevista la doctora Terrassa reprocha y se
pregunta: ¿dónde estaban sus superiores en todos estos años
tras la denuncia en 2015? Yo creo que con esta pregunta
retórica lo dice todo, consellera, ¿dónde estaban los
mecanismos de control de las autoridades sanitarias? No sólo
se tiene que vigilar, se tiene que actuar.

Este fraude ha caído al final en manos de la Policía
Nacional sin que ustedes hayan movido dicha investigación tras
la denuncia en 2015, consellera, aún cuando la denuncia salía
de una persona altamente autorizada y cualificada del USE.
Una dejación que nosotros consideramos de funciones
inaceptable que tendrá explicar mejor usted y su equipo a todos
los ciudadanos, y sobre todo a los afectados.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, president. Com li he dit, Sra. Diputada, hem fet
múltiples actuacions, hem contactat en repetides ocasions amb
l’Agència Espanyola del Medicament, amb l’Agència Europea
del Medicament, amb el Registre Europea d’Assaigs Clínics,
amb el Comitè d’Ètica Clínica de les Illes Balears, i tot això ho
hem fet per comprovar, precisament, si es feia un assaig clínic,
hi ha hagut moments que no es feia un assaig clínic amb aquest
producte i per si tenia la condició de medicament orfe, que

tampoc, en determinats moments no, i en aquests moments sí
que té aquesta consideració.

Hem fet diferents requeriments a l’empresa Lipopharma;
hem fet una inspecció a l’empresa; hem retirat de la pàgina web
de l’Ajuntament de Palma de la campanya Catorze maratons
solidaris a favor del Minerval perquè el glioma té cura, es va
retirar de la pàgina web; s’ha fet un requeriment perquè en el
termini inferior a 48 hores es retiràs qualsevol tipus de
publicitat en els mitjans de comunicació als quals es fa
referència al Minerval com a medicament o com a fàrmac i els
seus efectes beneficiosos per a la salut, així com també un
seguiment de tota la resta de productes de tota la resta
d’empreses associades a Lipopharma. 

És un constant seguit d’actuacions que s’han fet, que els
tècnics han considerat des del primer moment amb el suport de
l’assessoria jurídica de la Conselleria de Salut s’han pres...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, se li ha acabat el temps. 

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

... Sra. Diputada les mesures que es podien prendre.

Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

I.3) Pregunta RGE núm. 5442/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a contaminació
del Parc Natural de S’Albufera de Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la tercera pregunta, RGE núm. 5442/17, relativa
a contaminació del Parc Natural de S’Albufera de Mallorca,
que formula el diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr.
Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats,
diputades. Treballadors i treballadores de la cambra i resta de
la públic present, bon dia. 

Des de Podem Illes Balears ens preocupa el nostre territori
i el medi ambient i estam preocupats perquè va sortir un
informe, ja fa un mes, del director del Parc Natural de
S’Albufera de Mallorca en el qual hi havia qualificatius com
“crític” o “extremadament preocupant”, molt semblant a un
informe que hi havia el 2011, i és una de les conseqüències que
encara continua sent una assignatura pendent del Govern i de
l’anterior també. 

En aquest informe el director del Parc Natural de
S’Albufera de Mallorca exposa el deteriorament que continua
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patint el parc natural i les causes que, encara que siguin
externes, pateix aquest espai natural, com són el mal
funcionament de la depuradora de sa Pobla, la central tèrmica
d’Es Murterar, la sobreexplotació dels aqüífers o l’ús massiu de
fertilizants nitrogenats i pesticides, entre d’altres. 

L’estat ambiental del Parc Natural de S’Albufera de
Mallorca és crític i la seva degradació ens preocupa, per açò li
demanam, Sr. Conseller, com pensa el Govern revertir la greu
situació de contaminació que continua patint el Parc Natural de
S’Albufera de Mallorca?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Té la paraula el Sr. Conseller Vicenç
Vidal.

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

Bon dia a tothom. Sr. Diputat, gràcies per la seva pregunta.
A tots ens preocupa la salut de S’Albufera, el primer espai
protegit de les Illes Balears. Li diré més, és normal que ara el
director pugui escriure lliurement què pensa sobre la situació
del Parc de s’Albufera, el 2011 ho va fer, i també quan jo vaig
ser director general va expressar els problemes que tenia el
parc, i ara ho torna a fer amb llibertat, on pot dir què pensa el
director general de Recursos Hídrics on pot dir què pensa el
director general de Biodiversitat, lliurement, i per això el
director posa un diagnòstic, diu què passa, coses que se saben
amb normalitat des de fa molt de temps.

Tenim un procés de salinització, és a dir, ens arriba manco
aigua dolça i tenim molta aportació de nutrients que fa que
s’eutrofitzin també les aigües, per això hem d’actuar dins del
parc i fora del parc. A dins, primer de tot, hem de saber què
passa en el parc i, per això, hem de recuperar el seguiment
ambiental del parc, hem de recuperar el naturalista que es va
acomiadar, hem de recuperar una persona que faci el seguiment
per saber quins danys, quines causes, com evoluciona aquest
medi ambient, aquesta zona humida tan important per a
nosaltres.

Dos, una segona actuació clara, hem de recuperar els canals,
el flux d’aigua dins S’Albufera, recuperant les comportes,
dragant canals i fent que l’aigua pugui fluir d’una manera
oportuna. Per això, hem fet feina i feim feina de dragats tant en
el perímetre com en el seu interior.

Evidentment també, el tercer, és fer l’eliminació d’espècies
invasores. Tenim un problema d’eutrofització, tenim un
problema que les carpes i altres espècies invasores han arribat
a S’Albufera i això genera una mala qualitat de les aigües.

I fora, fora hem d’actuar, com vostè ha dit, a la depuradora
de sa Pobla, tenim un projecte d’ampliació perquè pugui
depurar millor o fins i tot tendrà un filtre verd, estam pendents
que el Consell de Mallorca alliberi uns terrenys que hi ha dins
la planta per poder fer el projecte d’ampliació allà mateix de la
depuradora. Hem demanat també la depuradora de Can Picafort

al ministeri, ahir mateix demanàvem que fes via amb els
procediments, que ja està bé de retardar aquest procediment
perquè ens genera molt malestar. Referent a la depuradora de
Muro aquest estiu mateix ja prenem mesures per intentar reduir
el que li arriba, és a dir, els camions de foses asèptiques que
duen un munt... que destrossen més el procés de depuració
aniran a altres depuradores. Feim un seguiment de les
canonades de la central elèctrica, s’han segellat aquest hivern,
s’ha fet un seguiment, i cada any anualment l’empresa està
compromesa a fer un seguiment de què passa amb aquests
abocaments.

Per tant, fem mesures a dins i fora, i el més important, la
visió de conjunt. S’Albufera és el final d’una conca, d’una gran
conca de tot l’illa de Mallorca i, per tant, el Pla hidrològic serà
l’instrument que garantirà que l’aigua arribi a S’Albufera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva pregunta i per les seves
explicacions i per la feina que es fa, però no és suficient, i
entenem que es poden fer encara més coses de les que es fan.
Per exemple, una millora de coordinació o que hi hagi una
millora de coordinació entre diferents administracions que sé
que es fan esforços, però encara cal continuar en aquest camí
entre administracions locals, administracions insulars i el
Ministeri de Medi Ambient. També és necessari, creiem que és
molt important, la complicitat i el suport de la societat, que hi
hagi un suport i que hi hagi una conscienciació ambiental de la
societat per protegir aquest espai i que sigui veritablement un
espai natural protegit per tots i per totes. I també és necessari
que, ja s’ha dit, que dins la conselleria s’ha millorat pel reforç
d’aquest tècnic, però és necessari que es reforci encara més la
vigilància i la inspecció en aquest espai. 

Quant a altres mesures que estimem urgents, estimem que
és necessari implantar esforços contra les extraccions d’aigües
subterrànies i evitar la sobreexplotació. També ja ha comentat
que a nivell extern es fan controls a les depuradores externes i
estimem que és necessari incrementar aquest seguiment.

També una cosa molt important és conscienciar i fer bones
pràctiques ambientals, que es podrien fer des del FOGAIBA,
fer alguna campanya per conscienciar els agricultors per a l’ús
efectiu de l’aigua i disminuir l’ús de...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martínez, se li ha acabat el temps. 

Moltes gràcies. 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sr. Martínez, som conscients de totes les pressions internes
i externes que té el parc i fem feina des del primer moment,
revertir situacions ambientals no és una qüestió d’un any ni de
dos ni de tres, són procediments i els hem iniciat. El primer que
hem de ser és conscients d’un problema per poder-ho
solucionar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.4) Pregunta RGE núm. 5410/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a renúncia d’herències.

Passam a la quarta pregunta, RGE núm. 5410/17, relativa
a renúncia d’herències, que formula el diputat Sr. Josep Melià
i Ques, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Segons una
informació periodística, que apareixia a l’Última Hora de dia
18 d’abril de 2017, les renúncies per herències a les Illes
Balears han augmentat un 300% en una dècada, 1.989
ciutadans de les Illes han refusat l’herència el 2016, davant, en
comparació, 335 que ho varen fer l’any 2007. El Govern actual
s’ha dedicat ha pujar els imposts en aquesta matèria i, és clar,
és difícil no veure una relació d’aquesta pujada d’imposts amb
aquesta minva en la recaptació d’aquest tribut, perquè també
deia la notícia que el Govern ha ingressat un 28% manco per
l’impost de successions del que tenia previst en els pressuposts
de 2016 i que ha recaptat manco del que es va recaptar el 2015.

Tot un èxit d’una política determinada, que El Pi no es va
cansar de criticar i que vàrem dir que això no duria més
recursos, i al final sembla que el temps ens dóna la raó, però
volem escoltar la versió, que segur que no serà com la nostra,
del Govern de les Illes Balears, i a què atribueix aquest
increment de les renúncies de les herències.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la Sra. Consellera Catalina
Cladera. 

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sr. Melià, li
agraesc la pregunta perquè podré aclarir què diu la notícia que
crec que mereix aclariment. 

Per una banda, vull que quedi clar que la comunitat
autònoma de les Illes Balears és la cinquena més barata en
l’impost de successions després de la reforma que vàrem fer
l’any 2016, i que a l’any 2016 som l’onzena comunitat
autònoma en les renúncies a herències, a l’any 2016. I respecte
del que em comparava, 2015-2016, la recaptació va baixar un
6%, no un 28%, com diu la notícia de premsa.

Què passa? Li ho explicaré. Primer de tot, no hi ha
correlació entre política fiscal i renúncies; hi ha dades que
també surten aquests dies que ho demostren. Per exemple,
Canàries, que té una bonificació l’any 2016 d’un 99% de
l’impost, és la que té les renúncies més altes, un 11% un any
respecte de l’altre, és la que ha incrementat més les renúncies.
Aragó, que és la comunitat autònoma que ha pujat més l’impost
i que el té dels més alts, ha baixat les renúncies en un 7%. Per
tant no hi ha una correlació entre política fiscal i renúncies. A
Balears l’any 2016 un 3,3% és el que ha incrementat. 

I què passa? Que vostè em compara 2007-2016. I què hi ha
hagut aquests anys?, una crisi immobiliària de molt de calat que
ha fet que els valors immobiliaris baixassin molt, i això fa
que...; a més a més els valors cadastrals no han baixat, al
contrari, s’han mantengut alts, i això ha fet que molta gent, que
l’impost sobre successions es basa sobre valors cadastrals,
molta gent acabàs renunciant però perquè els valors
immobiliaris han baixat, els valors cadastrals són alts, i sobretot
perquè dins les herències hi havia un pes important de deutes,
la qual cosa fa que el valor net sigui negatiu i per tant la gent
acabi renunciant a l’herència. Però això és el motiu real, no és
la política fiscal que ha fet aquesta comunitat autònoma.

I tenc més exemples. Per exemple, un fadrí de 30 anys, una
herència de 800.000 euros, un cas molt típic..., bé, no sé si és
molt típic però és un cas estàndard que podem comparar, l’any
2015 a Balears pagava 8.000 euros; l’any 2016, 6.000 euros.
Això què vol dir?, que la nostra reforma fiscal va ser
progressiva, augmentar els trams alts però no els trams baixos.
Per tant defens la política fiscal d’aquesta comunitat autònoma
i li he de tomar el seu argument o l’argument d’El Pi, que la
política fiscal no és adequada, la que fa aquest govern.

Gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Els ha costat arrencar; es veu que els ha convençut un poc
a mitges, als seus, Sra. Consellera. 

Bé, entre 2007 i 2017 hi deu haver una crisi no només a
Balears, deu ser general a tot Espanya i..., bé, però és que vostè
alguna responsabilitat té, perquè vostè, clar, a part de criticar el
que escriuen els periodistes, que no és cert que no estigui ben
clara la informació, perquè la informació ho diu, que la
desviació 2015-2016 és d’un 6%, el que diu és que vostès s’han
equivocat en un 28% en la seva previsió pressupostària, que
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han ingressat un 28% manco del que tenien previst. Vostè no
té cap responsabilitat en això? Això també deuen ser factors
externs, eh?, casualitat de la vida. Vostè ho ha fet molt bé,
vostè va pressupostar el que tocava, però ha recaptat un 28%
manco, però no té res a veure amb la política fiscal..., vostè va
fer les previsions així com toca i vostè tot ho fa beníssim, i tot
és culpa d’uns valors cadastrals, i d’una crisi, de... Bé, no voler
veure que hi ha una certa relació i que som a l’Estat espanyol
uns dels que tenen la diferència més gran, els que han apujat
més en la no acceptació d’herència, és no voler veure un
problema que tenim i que està afectant moltes famílies de les
Illes Balears.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Sr. Melià, la pujada de les renúncies en deu anys a l’àmbit
estatal ha estat d’un 253% i a Balears un 284 a causa de la crisi
immobiliària, li ho he explicat, i en el cas de 2015-2016 la
variació és d’un 8,6% d’aquests 284. Per tant això no es deu a
la política fiscal que vostè vol argumentar. Li he dit que som la
cinquena comunitat més barata de tot Espanya en l’impost de
successions, i això si parla amb un notari li ho explicarà
clarament perquè crec que és un fet que...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, se li ha acabat el temps. Gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 5453/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació del servei
de promoció de l’autonomia personal.

Passam a la cinquena pregunta, RGE núm. 5453/17, relativa
a eliminació del servei de promoció de l’autonomia personal,
que formula la diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Sra. Consellera, hace unos días
nos sorprendíamos ante la noticia de que el Govern había
decidido eliminar el segundo servicio de promoción de
autonomía personal de esta comunidad autónoma. ¿Nos podría
explicar qué motivos han llevado al Govern a eliminar este
servicio?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Té la paraula la Sra. Consellera
Fina Santiago.

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

Gràcies, president. Bon dia a totes les persones presents a
la sala. La tercera planta del centre Joan Crespí, on es dóna el
servei que vostè menciona, el servei de promoció de
l’autonomia personal, es tanca a partir de l’1 de setembre
d’aquest any perquè el servei que en aquest moment es dóna a
un punt de l’illa es donarà a cada un dels domicilis de les
persones afectades, això gràcies al fet que el consell insular des
del 2 de març de 2017 ha creat la xarxa de serveis de promoció
de l’autonomia de persones amb discapacitat física, i tots
aquests serveis que ara s’ha de desplaçar la persona amb
discapacitat al centre Joan Crespí, es desplaçarà el professional
a ca seva i donarà els serveis a ca seva.

Els doblers que s’estan utilitzant per fer aquest servei al
Joan Crespí s’invertiran en el consell insular i això permetrà
que des del setembre tenguem més hores de les que actualment
té el consell i més professionals. Per tant el que podem dir que
el que hem fet ha estat aproximar el servei tan a prop que anam
al domicili.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. La verdad es que nos surgen
muchas dudas con esta respuesta y con la respuesta que usted
dio a un medio de comunicación, primero porque si
comparamos el personal del que va a disponer el servicio de
que usted hablaba, del Consell de Mallorca, veremos que son
ocho asistentes técnicos de enfermería y cuatro coordinadores;
sin embargo el SEPAP tenía, entre otros, un trabajador social,
psicólogo, terapeuta ocupacional, logopeda, neuropsicólogo,
con lo cual nos surgen muchas dudas de que sea la misma
tipología de servicio.

Pero es que además, según la información publicada por el
Consell de Mallorca, este nuevo servicio solamente se va a
impartir en los municipios de Inca, Lloseta, Alaró, Binissalem,
Santa Maria, Consell, Porreres, Felanitx, Campos, Artà,
Capdepera, Son Servera, Ses Salines i Sant Llorenç, como
proyecto piloto, y sin embargo usted también a este medio de
comunicación afirmó que la mayoría de usuarios del SEPAP
son del municipio de Palma, así que nos surgen muchas dudas,
Sra. Consellera, de que realmente las personas que a día de hoy
estén siendo atendidas por el SEPAP vayan a ser atendidas a
partir de septiembre por el Consell de Mallorca, teniendo en
cuenta que la información que da el consell es otra que la que
da usted. No sé si nos va a pasar lo mismo que nos pasó con el
recorte de la renta mínima de inserción, que usted decía que
estaba pactado, y en el Consell de Mallorca decían que esto no
era cierto.

Ahora usted nos podrá decir que todo es culpa del PP,
podrá explicarnos todo lo mal que lo hemos hecho, pero a parte
de todas estas cosas ¿nos podría decir si va a garantizar que

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705453


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 75 / 25 d'abril de 2017 4255

todas las personas que tengan el perfil que a día de hoy se está
atendiendo en el SEPAP se podrán dirigir a este servicio del
Consell de Mallorca? Pero, más importante aun, ¿puede
garantizar a día de hoy que todas las personas que a día de hoy
están siendo atendidas en el servicio del SEPAP serán
atendidas por el Consell de Mallorca a partir de septiembre y
seguirán recibiendo la misma tipología de servicio?

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, president. Idò miri, ja que m’ha animat, sí que
parlaré del Partit Popular, ja que vostè m’ha animat, perquè
aquí hem parlat tres vegades del Joan Crespí. Un pic va ser per
explicar la falsa inauguració amb presència de la reina Sofia,
que va costar 300.000 euros a la comunitat autònoma i que per
sentència judicial ens han prohibit pagar-los a l’empresa. La
segona vegada que vàrem parlar del Joan Crespí va ser perquè
vostè va donar explicacions del perquè es varen reduir 100.000
euros del pressupost, perquè vostè va considerar un encert
polític que a un fisioterapeuta al qual es pagava 1.200, 1.300
euros, se li passàs a pagar 800 o 900 euros. I ara vostè em fa
una altra pregunta que si poguéssim fer preguntes en aquest
costat d’autobombo com es feien la passada legislatura seria
una de les preguntes que diria que em fessin, perquè vostè ho
ha entès?; la gent deixarà de desplaçar-se al Joan Crespí i els
professionals es desplaçaran al domicili. Vostè entén el que li
he dit?, que els doblers que nosaltres ara dedicam al Joan
Crespí serviran per incrementar els serveis que fa el consell.
Per tant els terapeutes ocupacionals, els logopedes, els
fisioterapeutes, faran feina en aquest servei de promoció
d’autonomia personal que ha posat en marxa el Consell Insular
de Mallorca. I a Eivissa i a Menorca farem un servei
d’acompanyament.

Tot això està tan ben explicat que la Federació de persones
amb discapacitats ens ha donat l’enhorabona. Em sap greu que
el PP no ho vegi així. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. 

I.6) Pregunta RGE núm. 5455/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a enganys als ciutadans de
les Illes Balears.

Passam a la sisena pregunta, RGE núm. 5455/17, relativa a
enganys als ciutadans de les Illes Balears, que formula el
diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados. Cada uno es hijo de sus obras, decía don Quijote, Sr.
Vicepresidente del Govern...

(Rialles)

...y usted... y usted, que ha sido muy valiente exigiendo
responsabilidades a los demás, ahora no es buen ejemplo a
seguir de aquello que predicaba. Recaen sobre usted graves
sospechas por haber dado contratos a dedo a su amigo,
compañero de partido y director de su campaña electoral, lo
cual nos da pie a pensar que podemos estar ante una jugada
para pagar su campaña electoral con dinero público, incluso
podrían haberse desviado recursos públicos a su partido, a
MÉS por Mallorca.

Y usted se está esforzando mucho en hacer creer a los
ciudadanos que no sabía nada y que sus subordinados le
desobedecieron, pero resulta poco creíble que tanto contrato
adjudicado desde tantas áreas y gestionado por tantas manos
amiga, usted no supiera nada. Incluso en algún contrato usted
aparece como parte contratante, junto con el Sr. Garau. 

Más bien, Sr. Barceló, lo que creo que sucede es que aquí
ha habido intencionalidad de ayudar al Sr. Garau y a usted le
han pillado con el carrito de los helados, y cuando se ha sentido
sorprendido, lo que ha hecho es que ha empezado a soltar
lastre. Y todo ese interés para que los ciudadanos crean que
usted no sabía nada, en realidad lo que está haciendo es que le
está marcando el camino a la Fiscalia.

Por tanto ante esta situación, ¿considera Sr. Vicepresidente
del Govern que los ciudadanos tienen motivos para sentirse
engañados por usted?

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula el Sr. Vicepresident Biel
Barceló.

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

Sí, Sr. Gómez, moltes paraules, moltes sospites, però
realment vostè no té cap prova de tot el que diu, el que ha fet és
amollar el ventilador, com que estam acostumats a fer-ho així,
i ja ho veurem. No, Sr. Gómez, els ciutadans no estan enganats
per la meva persona, ni per ningú del Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, la Fiscalía está
detrás y esperemos a sus conclusiones. Usted, Sr.
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Vicepresidente del Govern, lo que creo que le pasa es que tiene
pánico a dimitir y no debería sentirse obligado a seguir en ese
puesto, porque además le recuerdo que el 93% de los
ciudadanos con derecho a votar en las elecciones no le
eligieron a usted para que les representara, ¡el 93%! Usted está
ahí por la legalidad de un pacto entre perdedores, pero no por
la decisión mayoritaria de los ciudadanos.

(Remor de veus)

Y, Sr. Vicepresidente, la única salida honrosa que
consideramos que le queda a usted es dimitir...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci per favor!

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

..., debería dimitir como mínimo por hacer un uso poco
ético de los recursos públicos, debería dimitir por la culpa de
no haber elegido bien y de haber vigilado bien a sus
subordinados. Y debería dimitir, ya que usted dice que no sabía
nada, lo cual es sinónimo de entender o de creer o de
manifestar que no controla su conselleria...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

..., debería dimitir por incompetente. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Vicepresident.

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

Miri Sr. Gómez, si ens posam a veure qui té més
representació popular, li puc assegurar que proporcionalment
cada un dels diputats del Grup MÉS per Mallorca suposen més
vots que els que vostè té, qualsevol dels diputats del Partit
Popular, això el primer de tot, li ho puc assegurar!

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Li ho puc assegurar!

Miri, el passat dia 12 vaig comparèixer en el Parlament, a
petició pròpia, demanada per urgència, vaig donar totes i cada
una de les explicacions que vaig considerar que s’havien de
donar, exhaustives de tots els contractes. Vostè hi era, com a
portaveu del seu grup i va poder fer totes les preguntes, que,
per cert, en va fer poquetes, venia amb un discurs prefabricat,
amb un discurs fet com avui, ple de falsedats, ple de mentides,
ple de coses que jo no he dit, jo no m’he llevat la

responsabilitat de res de damunt, i vostè va anar en aquesta
línia, i allà vaig donar totes les explicacions que els portaveus
me varen demanar.

Sr. Gómez, vaig explicar la legalitat de tots i cada un dels
contractes, vaig explicar com en els contractes hi havia hagut
diversos pressuposts que s’havien demanat, res de
contractacions a dit, que s’hi havien pogut presentar diverses
empreses i persones, que les feines estaven fetes, que les feines
tenien un profit, que les estam aprofitant, que eren necessàries
i justificades, allà vaig donar totes i cada una de les
explicacions. Vostè pot seguir insistint, pot tornar a amollar tot
el seu discurset, pot fer tot el que vulgui, però realment jo ja li
he dit en compareixença i si he de tornar comparèixer,
compareixeré les vegades que faci falta per tornar explicar totes
i cada una de les qüestions que varen passar durant aquestes
contractacions, Sr. Gómez.

Però vostè no surt d’aquest discurs i el que podria fer és
mirar cap el seu partit i tot el merder que tenen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. 

I.7) Pregunta RGE núm. 5441/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a refugiats.

Passam a la setena pregunta RGE núm. 5441/17, relativa a
refugiats, que formula la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula la Sra.
Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom, diputats,
diputades, consellers, conselleres. Tot i que l’atenció als
refugiats és competència estatal, va ser la comunitat autònoma
la que va fer una proposta de 340 persones i només n’han
arribat al voltant de 40, de refugiats. 

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha
proporcionat l’espai mentre l’Estat subvenciona per al procés
la Creu Roja i Càritas. Sabem que aquest procés està arribant
al seu fi per a moltes de les persones que van ser acollides, però
no sabem com continuarà el procés d’asil. La Conselleria de
Serveis Socials va crear una comissió de seguiment, on està
representada la Conselleria d’Educació, Assumptes Socials,
Creu Roja, Càritas, Salut i Treball.

No tenim dades sobre com s’està realitzant el procés
d’immersió i acolliment i és per això que li fem la següent
pregunta: saben si s’està realitzant correctament el procés
d’acolliment i integració envers els refugiats?

Gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705441


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 75 / 25 d'abril de 2017 4257

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Té la paraula la consellera Fina
Santiago.

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

Gràcies, President. Gràcies, Diputada. Com ha dit vostè, la
competència és de l’Estat, per tant, això és una pregunta que
hauria de contestar l’Estat. Òbviament com vostè ha dit, el
Govern de la comunitat autònoma no es va posar de costat, va
voler assumir no una responsabilitat, però sí tenir actius en
temes d’acolliment de refugiats. Es va adaptar l’alberg, va fer
un conveni amb l’IBAVI per 10 habitatges. Actualment també
s’estan pagant les classes de castellà per facilitar tot el tema de
la integració. Hem convocat la mesa tècnica en tres ocasions,
per facilitar la integració de les persones refugiades a la nostra
comunitat autònoma. Però la competència qui la té i qui l’està
gestionant és el Govern a través de Creu Roja. Nosaltres no
tenim cap relació ni contractual, ni de concertació, ni de
subvenció amb Creu Roja.

Tot i així, jo el que li puc dir, si a vostè li interessa, és que
des de fa un any a la nostra comunitat autònoma han passat 109
refugiats. D’aquests 109 refugiats, 66 són del conflicte sirià i
43 d’altres indrets de l’Estat. A tots els que eren menors se’ls
va escolaritzar de forma immediata, a tots se’ls va donar targeta
sanitària. En aquests moments estan rebent classes de castellà,
varen començar rebent dues hores i ara en reben sis. Dels 10
habitatges que va pactar l’IBAVI, 4 ja estan ocupats per
famílies. Hi ha 5 persones que viuen a pisos de lloguer i 12
persones que estan en habitacions. En temes laborals hi ha 4
persones que han aconseguit un contracte superior a 9 mesos a
la nostra comunitat autònoma.

Per tant, si s’està fent correctament o no correctament, tot
és millorable segurament. Jo crec que podem valorar que sí,
amb les dificultats pròpies que té qualsevol ciutadà en aquest
moment a la nostra comunitat autònoma, que és aconseguir una
feina estable i un lloguer d’habitatge assequible.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Consellera per la seva resposta. Tal i com ha
dit, no és competència nostra, però sí que serà competència
quan aquests refugiats ja passin a formar part de la nostra
comunitat. Pensem que és necessari que paral·lelament a
l’atenció digna dels refugiats, la comunitat es comprometi
també a iniciar el més aviat possible l’immersió d’aquests.

Des de les diferents administracions públiques sabem que
s’han engegat iniciatives, però falta aquesta coordinació.
Volem que la tasca de les institucions sigui el reflex de la
solidaritat de la nostra comunitat. Gràcies, Sra. Consellera. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies. Coincidim en la seva valoració. Jo crec que la
forma per promocionar la integració és tractar amb normalitat,
una vegada que hagi fet la fase d’acolliment. Una vegada que
fas la fase d’acolliment, qualsevol persona refugiada és un
ciutadà més de la nostra comunitat autònoma, que s’ha
d’integrar a un barri, o s’ha d’integrar a un municipi i ha
d’actuar com un ciutadà normal. Si necessita temes de serveis
socials, ha d’anar a Serveis Socials; si necessita temes sanitaris,
ha d’anar a centres sanitaris; si necessita temes culturals, ho ha
de cercar com un ciutadà normal.

Crec que caracteritzar-los contínuament de persones
refugiades no facilita la seva integració. Per tant, jo crec que,
a partir de la fase d’acolliment, un ciutadà que té aquest estatut
de refugiat és un ciutadà més, amb el suport per part de l’Estat
que tal vegada altres ciutadans...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, s’ha acabat el temps...

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

Gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 5454/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament de les nòmines
als treballadors de l’empresa KLE.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 5454/17, relativa
a pagament de les nòmines als treballadors de l’empresa KLE,
que formula el diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, ja fa un mes a una
altra pregunta del Partit Popular sobre aquest tema, vostè va dir
que no hi havia cap impagament de nòmines, mentre consentia
retards en el pagament d’aquestes nòmines als treballadors
d’aquesta empresa, incomplint l’acord del Tribunal
d’Arbitratge i Mediació pel qual l’empresa es va comprometre
a abonar la nòmina entre els dies 1 i 5 de cada mes a canvi de
la desconvocatòria d’un primer anunci de vaga.

I atès que estam davant l’anunci d’una altra vaga de neteja
per aquest incompliment la pregunta és: per quina raó
continuen sense cobrar els treballadors i treballadores de
l’empresa KLE i per què s’han torbat a revocar el contracte?

Gràcies, Sr. President.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705454


4258 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 75 / 25 d'abril de 2017 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Té la paraula la Sra. Consellera Patricia
Gómez.

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

Gràcies, Sr. President. És cert que els treballadors i
treballadores malauradament no han cobrat aquest mes,
també... de l’Hospital de Son Llàtzer, ni de l’Hospital de Joan
March. També vull reiterar que el Govern de les Illes Balears
està al corrent de pagament amb l’empresa KLE, em demana el
motiu de per què no paga l’empresa, no paga el Govern,
malauradament, si no ja hauríem pagat, no paga l’empresa i no
paga, suposam, i sabem que té un embargament, té un
embargament de l’Agència Tributària molt important, i això pot
dificultar el pagament.

Per a nosaltres això tampoc no està justificat, es tracta
igualment d’un incompliment inacceptable. Els treballadors i
treballadores han de cobrar del dia 1 a..., tenen fins al dia 7 de
cada mes per poder cobrar. Des del Servei de Salut hem estat
sempre vigilants, sempre... s’han fet diferents requeriments per
diferents incompliments de les condicions laborals. I ahir des
del Servei de Salut vàrem comunicar a l’empresa la voluntat de
rescindir el contracte del servei de neteja de l’Hospital de Son
Llàtzer, així com de no renovar la pròrroga del contracte de
neteja de l’Hospital Joan March i de diferents centres de salut. 

Com veu, una decisió valenta, que no s’havia pres mai en
aquesta comunitat autònoma, i fem les passes perquè aquestes
situacions no es tornin repetir i ara fem feina també perquè els
treballadors i les treballadores tenguin la màxima estabilitat
possible.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Molt valenta, però fa un mes li vaig
demanar què esperava per revocar un subcontracte que no
complia amb els seus treballadors, que quantes nòmines més
s’havien de retardar perquè vostè reaccionàs i per què una
empresa adjudicatària d’un servei públic pot dir als seus
treballadors amb total immunitat que seguirien retardant el
pagament de nòmines i que se n’anassin a Serveis Socials
després d’haver hagut de passar per demanar menjar als centres
de treball respectius. 

I efectivament, i com que a vostè li semblava poc, em va
contestar que farien això mateix que m’ha dit avui, que farien
un seguiment exhaustiu d’aquesta situació, que no hi havia cap
impagament de nòmines i que els treballadors havien cobrat.

I sí, senyora, va ser un seguiment tan exhaustiu que feien...
que els treballadors fitxassin a l’entrada i se’ls enduguessin a
treballar a una altra banda.

Sra. Consellera, això ha estat una altra empresa que ha
enganyat, una altra vegada l’ib-salut perquè, quin control fan
sobre les concessionàries i quin control fan sobre els
subcontractes?, és que no en fan cap ni un, de control, Sra.
Consellera.

I a més, vostè va adjudicar aquest servei a l’única empresa
que es va presentar, perquè ho va fer malgrat saber que era una
empresa amb dificultats econòmiques per un previsible
embargament de l’Agència Tributària i de la Tresoreria de la
Seguretat Social.

Per tant, vostè va gestionar malament això des del principi
i ara ha reaccionat tard i només quan s’ha anunciat una altra
vaga. 

En aquest cas, Sra. Consellera, vostè no ha treballat per a
400 persones que són els treballadors i treballadores de
l’empresa KLE i tampoc per l’eficiència de l’administració.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Té la paraula, Sra. Consellera.

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

Gràcies, president. Sembla que no ha sentit massa bé la
resposta, però s’ha fet una declaració a l’empresa de voluntat
de rescindir el contracte, cosa que no havia passat mai en
aquest govern. Vostès quan es varen trobar en aquestes
mateixes situacions varen fer el mateix? Què varen fer, què
varen consentir? Què consenten amb la seva reforma laboral,
Sr. Diputat, què estan consentint més que precarietat i
precarietat, com això? 

No estan..., per una altra banda tampoc no estan per donar
lliçons de moralitat que sembla que és el que m’intenta donar,
lliçons de moralitat quan hem demostrat clarament que ens
preocupen les persones tant des de la Direcció General de
Treball com des del mateix Servei de Salut, i ens preocupen
tant que som capaços i hem tengut la valentia de fer el que
vàrem fer ahir, perquè aquesta situació no es torni repetir i per
això estam col·laborant i per això estam permanentment amb
els sindicats, asseguts amb els representants dels treballadors i
de les treballadores que, és més, han aplaudit la mesura i a més
ens animen a continuar en la mateixa línia.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
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I.9) Pregunta RGE núm. 5456/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a motius per contractar
l’empresa.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la novena pregunta RGE núm. 5456/17, relativa
a motius per contractar l’empresa del Sr. Jaume Garau, que
formula el Sr. Diputat Juan Manuel Lafuente i Mir del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. En relació amb la
polèmica de les contractacions per part de determinades
conselleries controlades políticament per MÉS a
l’exresponsable de la campanya electoral de MÉS, s’han fet
diverses explicacions i s’han fet diverses versions. Per una
banda, hem sentit el Sr. Vicepresident que ha manifestat que ell
havia donat instruccions que no es contractés el Sr. Garau i en
canvi, idò, els seus alts càrrecs i les seves conselleries no li han
fet ni cas i ningú no ha dimitit ni han cessat ningú d’aquesta
conselleria.

Per una altra banda, hem vist l’explicació que donava MÉS
per Mallorca, que obria un expedient al Sr. Garau i deia que
aquest senyor havia anat per diverses conselleries, havia venut
els seus serveis i que havia actuat de forma deslleial venent els
seus serveis i per això se suposa que se li ha obert un expedient
per la seva expulsió.

Però la conselleria seva de Medi Ambient, idò no... quadra
cap d’aquestes dues versions, no ha dit que no es contractés i
en canvi sí que ha cridat de forma expressa, és a dir, hi ha un
document en el qual es crida de forma expressa per contractar-
la, per això volem saber quines són les raons per les quals es
contracta aquesta empresa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

President. Sr. Lafuente, ho vaig explicar a la
compareixença, li faré arribar la compareixença de l’altre dia,
però ho tornaré intentar dir de forma senzilla.

Era un concurs, tot i que fos un contracte menor, obert on
qualsevol empresa es podia presentar i aquesta conseller ni va
donar instruccions per vetar ni per afavorir cap empresa.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Vegem, si la versió era que s’obri
expedient a aquest senyor perquè anava per les conselleries a
demanar feina i a vendre els seus productes i resulta que vostès
el criden de forma expressa a la seva conselleria, cap dels
tècnics i cap dels funcionaris del FOGAIBA li dirà i
manifestarà que no ha estat per un ordre expressa superior que
es va contractar aquesta empresa. I millor que digui aquí qui va
ser el que va tenir la idea abans que li ho demani la Fiscalia o
abans que li ho demanin al jutjat, perquè la veritat és que el que
es va fer és muntar una simulació de concurs per llevar-se de
damunt l’empresa que ho feia abans.

I no digui -no digui com va fer a comissió- que les
propostes es feien en sobre tancat perquè la seva invitació era
remitan por correo electrónico les seves propostes, no en sobre
tancat, no em digui açò...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., està per escrit, eh? Tampoc no digui, i evidentment
l’empresa del Sr. Garau va ser la darrera en presentar l’oferta
i ja sabia quines eren les ofertes anteriors.

Per tant, Sr. Conseller..., Sr. Conseller, vostè ha faltat a la
veritat en comissió, vostè ha incomplert el codi ètic...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lafuente, se li ha acabat el temps.

Moltes gràcies.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

...i vostè desmunta tota la versió oficial sobre aquest tema...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller. 

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

Sr. Lafuente, li tornaré repetir l’explicació, era una
obligació del PDR que havia de ser una empresa externa, un
contracte menor que es va consultar a preu de mercat i per això
va ser un preu menor, on hi havia una lliure concurrència, s’hi
va poder presentar qui va voler, li vaig posar l’exemple de la
Sra. Cabrer que si s’hagués volgut presentar s’hagués pogut
presentar, que al plec deia que guanyaria l’empresa més barata
i així va ser, es va adjudicar a l’empresa més barata.

Com deia, no vegin fantasmes on no n’hi ha. És una decisió
pública amb lliure concurrència que guanya l’oferta més
econòmicament avantatjosa per a l’administració com així ho
posava als plecs.
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Senzillament, només vull dir que aquest conseller no ha
donat cap instrucció ni farà mai cap licitació oberta per criteris
polítics per afavorir ningú ni per vetar ningú.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.10) Pregunta RGE núm. 5457/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració del Pla antifrau.

Passam a la desena pregunta RGE núm. 5457/17, relativa a
valoració del pla antifrau, que formula el diputat Sr. Antoni
Camps i Casasnovas del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Avui ja duim cinc setmanes des que vostè, Sra. Cladera, va
prometre a aquesta mateixa sala que en unes setmanes tindríem
tota la documentació del REB, l’informe de la UIB i una
proposta concreta de règim especial.

A dia d’avui seguim sense tenir res. És clar, Sra. Cladera,
què volia dir quan va dir, en unes setmanes? Perquè fa més de
cinc mesos que estudien l’informe de la UIB, duim dos anys
que la Sra. Presidenta del Govern va dir que el REB era una
qüestió que s’havia de resoldre amb urgència. És clar, és que la
qüestió del temps aquí per a vostès i per a aquest govern és
realment... surrealista. 

Però és que amb aquest govern tot és així, es fan anuncis, es
fan moltes fotos, s’omplen portades per després acabar que la
realitat desmenteix allò que havien anunciat. Un exemple
d’açò, precisament, és el Pla antifrau que a bombo i platerets va
vostè anunciar en la presentació dels pressuposts de 2016, deia
que era un pla molt ambiciós, que es preveien recaptar 10
milions addicionals i que pretenia detectar borses de fraus als
imposts de competència autonòmica, i tot amb l’objectiu de
contribuir a la justícia social.

És per açò, Sra. Cladera, que li fem aquesta pregunta: quina
valoració fa d’aquest pla antifrau en aquest primer any
d’aplicació?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la Sra. Consellera
Catalina Cladera. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, si vol fer una pregunta
del REB faci-la, no mescli preguntes, perquè, si no, no és el

que toca en aquesta sessió, si tant d’interès té en el REB faci
una pregunta explícita, faci el que hagi de fer, però ja m’hauria
agradat que li hagués demanat a l’anterior govern que hagués
fet més feina amb el REB i ara no estaríem com estam.

(Remor de veus)

Bé, en relació amb el Pla antifrau faig una valoració
positiva perquè aquest govern es dedicar a combatre el frau
amb els recursos que té, ja ens agradaria tenir més autonomia,
més competències, més autonomia financera, més autonomia
fiscal i tenir moltes més competències, però amb les que tenim
feim el que podem i feim molt més del que va fer la passada
legislatura el Govern del Sr. Bauzá. 

Per tant, el Pla antifrau, que evidentment és un pla a mig
termini de tota la legislatura, que consta de 61 mesures, com
vostè diu que ja vàrem anunciar, a l’any 2016 ja es varen
implantar, ja es varen iniciar 59, d’aquestes 59, 30..., un 34%,
perdonau, un 59% estan ja iniciades, un 34% ja estan totalment
implantades i els resultats, que ja es varen presentar, però que
vostè avui em dóna l’ocasió de tornar a repetir, els explicaré.

41,3 milions d’euros varen aflorar de frau fiscal amb un
total de 7.485 expedients de liquidació... de tributs autonòmics;
554... tributs... bé, sí, 554 expedients sancionadors de tributs de
tributs autonòmics per import de 6,5 milions; 4.304 expedients
de transmissions patrimonials, per 24 milions; 2.494 expedients
en successions per 8,5 milions; 52 expedients en patrimoni per
import d’1,4 milions; 69 expedients per cànon de sanejament
per 0,5 milions, etc. Podria seguir donant-li més dades. 

L’important és que fem feina per combatre el frau, som la
comunitat autònoma... està en sisena posició dins l’Estat en
eficiència inspectora, 2,5 milions ha aflorat cada inspector i
sobretot potenciam l’Agència Tributària, hem nomenat un nou
cap en el cap de l’Agència Tributària del Servei d’Inspecció
per potenciar tot el que fa referència a combatre el frau i a
millorar la inspecció, perquè creiem que és un tema de justícia
social combatre el frau en aquesta comunitat, i en lloc de fer
retallades el que fem és fer feina per millorar els ingressos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula el Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Cladera, ho reconegui,
el seu Pla antifrau ha estat un frau, ha estat una autèntica
camàndula, ha estat un fracàs rotund; vostè va dir que
recaptarien 10 milions addicionals i en canvi el resultat és que
amb el seu esplèndid pla antifrau ha recaptat 2 milions d’euros
menys que a l’any 2015, quan governava el Partit Popular.
Amb el PP a l’any 2015 es varen recuperar 43 milions d’euros
i vostè, amb el seu flamant pla antifrau, n’havia de recuperar
53, en teoria aquests 10 milions, i han quedat en 41 milions.

Però, a més, les comparacions són odioses, el Partit Popular
en el Govern central en el mateix any, l’any 2016, va millorar
els resultats de la lluita contra el frau en un 14,9% respecte de
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l’any anterior i vostè, Sra. Cladera, ha disminuït en 2 milions
d’euros aquesta lluita contra el frau, amb un 4,6% manco. 

De quina justícia social ens parlava, Sra. Cladera? A què es
referia quan deia que el seu pla era molt ambiciós? Açò és
ambiciós, reduir 2 milions d’euros la recaptació? Certament, a
mesura que passa el temps els ciutadans de cada dia són més
conscients que el major frau que hi ha a Balears és el seu
govern, un govern que tot ell és un frau de la...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, se li ha acabat el temps. 

Moltes gràcies. 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera. 

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

Sr. Camps, nosaltres treballam per millorar els ingressos en
tots els aspectes, entre d’altres coses per combatre el frau fiscal,
com li he explicat, en lloc de fer retallades, com va fer la
passada legislatura. Però del que vostè hauria de donar
explicacions és de l’increïble nombre de casos que apareixen
de corrupció aquests dies, que també evidentment malversen
fons públics, i això sí que és...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible, remor de veus i
alguns aplaudiments)

... això sí que és delictiu...

(Remor de veus)

... això sí que és complicat...

(Alguns aplaudiments)

... per exemple, Esperanza Aguirre...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... el president de Múrcia... estam cansats de sentir casos de
corrupció aquests dies...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, se li ha acabat el temps.

Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Remor de veus)

Guardin silenci, per favor.

I.11) Pregunta RGE núm. 5252/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Montserrat Seijas i Patiño, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a renovació del conveni entre
el CSIC i la CAIB.

Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 5252/17, relativa a
renovació del conveni entre el CSIC i la CAIB, que formula la
diputada Sra. Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente, bon dia a tothom. Sra. Presidenta,
como continuación a mi pregunta del 21 de marzo déjeme
decirle que esta diputada no está preocupada por un asunto o
por un investigador en particular, eso se lo dijo a sus
compañeros de bancada. Supongo que ya me entiende usted,
pero por si necesita aclaración adicional también se la doy, lo
que realmente me preocupa, a mí y a los ciudadanos de estas
islas, y de ahí esta pregunta de control al Govern, es saber
quién gobierna la comunidad autónoma que usted preside, ¿la
gobiernan los partidos que se presentaron a las elecciones con
unos programas políticos determinados o la gobiernan los
intereses individuales de ciertas personas?

El pasado 21 de marzo en este pleno le leí literalmente el
apartado 5 de la acta del 11 del 6 de 2015 de la Comisión de
Investigación Científica del Hospital Son Espases, publicada
por el Última Hora, donde anunciaba una serie de medidas de
presión para conseguir sus intereses particulares, por escrito, en
papel con membrete del Gobierno que preside y de su
Conselleria de Sanidad. A día de hoy, que se sepa, no han
realizado, desde el Govern, ninguna comunicación
desautorizando estas prácticas mafiosas para defender intereses
particulares frente a intereses generales. Además, con la
casualidad de que todas las medidas de presión escritas en la
susodicha acta se han llevado a cabo. 

Las respuestas de este govern ante la no renovación del
convenio CSIC-Conselleria de Salud han sido varias, desde
argumentar motivos económicos a los motivos aludidos en el
diario El Mundo, el 27 del 11 del 2017, por su vicepresidente:
“Barceló rompió con el CSIC para vetar al peculiar Bachiller”.
Lástima que no vetara también al cap de campaña, que así no
estaríamos metidos en los líos que estamos metidos ahora. 

Por eso, Sra. Presidenta del Govern, le ruego que se limite
a contestar a esta pregunta concreta y a no soltarme un mitin
del “vamos a hacer en el I+D+I del Govern” a lo que nos suele
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tener acostumbrados. Por favor, ¿cuál ha sido el motivo real
para que no se renueve el convenio entre el CSIC y la CAIB?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern, Francina Armengol.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Seijas, efectivament, vostè ja fa
dues vegades que em demana concretament un tema molt
concret i que afecta una persona molt concreta, però no és un
interès particular, és un interès absolutament general, i jo li
explicaré per què el Govern va prendre les decisions que va
prendre, i li tornaré explicar el mateix.

Miri, hi havia un conveni entre la Fundació Caubet Cimera,
que depenia de la Conselleria de Salut, i el CSIC per la
col·laboració en recerca en l’àrea de Salut i Patologia
Respiratòria, que es va firmar el 2005 i que va caducar el 2015.
Com? Perquè el CSIC el va denunciar i a partir d’aquí vàrem
començar la liquidació. No té més explicació que aquesta. És
la que li hem donat des del minut 1.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENTA:

Gràcies, presidenta. Té la paraula la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, que el CSIC ha pedido la
no renovación de este convenio, ¡bueno, lo que hay que oír!

Sra. Armengol, 40 millones en 21 meses de gobierno en
estudios que nadie ha visto y que no sabemos su utilidad. Si
realmente los acuerdos por el cambio fueran realmente
efectivos exigiría por los grupos que lo sustentan que
estuviesen todos publicados en la web del Govern al alcance de
todos los ciudadanos, que son al final quienes los pagan con sus
impuestos, y sin embargo no había dinero para renovar un
convenio de I+D+I con la primera agencia nacional y la quinta
de Europa. 

Cada vez da más la impresión, Sra. Armengol, de que
existen unos acords pel canvi públicos que no se cumplen y la
existencia de otros acuerdos para que nada cambie, secretos, y
que son los que se cumplen, pero que la ciudadanía no conoce.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Té la paraula la Sra. Presidenta.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, el Govern que tenc l’honor de
presidir, que surt evidentment del vot que sumen els grups
parlamentaris que conformam els acords pel canvi, hem
explicat molt clarament per què es prenen cada una de les
decisions. Sabem en nom de qui parlam, jo no sé en nom de qui
parla vostè, Sra. Seijas, amb tots els respectes del món. I li ho
tornaré a explicar, si vol. Dia 28 de setembre de l’any 2015 el
CESIC va demanar... va comunicar per escrit acabar aquest
conveni, i així es va fer i es va procedir a la liquidació, i estam
en el procés. 

Però què importa, Sra. Seijas? Segur que a vostè també li
importa el mateix que jo, que aquesta comunitat autònoma
d’una vegada per totes faci una aposta ferma per la recerca, el
desenvolupament i la innovació, perquè som els darrers, érem
els darrers a la cua d’Espanya i a la cua d’Europa, i això és el
que està fent aquest govern, li agradi més o li agradi manco. I
quina aposta clara fa?, amb el pressupost, que és el que
determina en què gastam els doblers públics, i el pressupost en
innovació l’hem apujat en beques predoctorals i contractes
postdoctorals d’1.646.000 a 1.891.000; en pressupost per a
innovació i recerca ens trobàrem amb 9.640.000 i estam en
13.130.000, hem apujat un 36,18%, i no miram ni el nom ni els
llinatges dels investigadors, sinó que miram l’eficiència
d’aquells projectes que es tiren endavant.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta.

I.12) Pregunta RGE núm. 5443/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a spin-off de la
Universitat de les Illes Balears.

Passam a la dotzena pregunta, RGE núm. 5443/17, relativa
a spin-off de la Universitat de les Illes Balears, que formula el
diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sra. Presidenta,
parlem d’interessos generals. Ja s’han adreçat...

(Remor de veus)

...diverses preguntes en aquest ple sobre el cas Minerval, i crec
que la preocupació és generalitzada. Qualque control ha hagut
de fallar. Evidentment no donaríem per suposat que el control
hagi de ser només de la UIB, però la UIB evidentment té
l’obligació i la capacitat d’investigar també uns fets dels quals
ja es parlava i hi havia rumors des de 2011 i fins i tot des
d’abans. És evident que són necessaris mecanismes de control
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intern, però també mecanismes de control extern, perquè,
siguin els que siguin, el cas és que no han funcionat. 

Abans ens ho deia també la consellera de Sanitat. Des de la
Direcció General de Farmàcia s’havia ja col·laborat amb la
justícia, s’havien denunciat en anteriors ocasions altres
medicaments. El cas és que tampoc no han funcionat els
controls que hi havia d’haver des de l’Agència Espanyola del
Medicament, que realment entenem nosaltres -dependent del
Ministeri de Sanitat- que també hauria d’haver vetllat per la
venda d’aquest medicament. També hem sentit les paraules de
la Conselleria d’Educació. Entenem que el tema és transversal,
però és que també ens agradaria saber l’opinió del Col·legi de
Metges, que també entenem que té relació amb el que podia
passar allà.

És molt complicat, llegíem avui, diferenciar entre el grup
investigador i aquesta spin-off, Lipopharma. Ens ha preocupat
que el vicerector sembla que responsabilitza determinats
mitjans del que ha succeït allà, i ens preocupa també que no
sàpiga molt bé què ha de fer. 

És curiós, de totes maneres, aquest contrast entre aquesta
falta d’acció que hi ha hagut en aquest cas, i una enorme
iniciativa que hi va haver en el seu moment per denunciar el
candidat de Som Palma a les passades eleccions municipals per
unes declaracions a una entrevista. Coincidirà amb mi que
aquesta situació és un tant esperpèntica i, per tant, des de
l’absolut respecte també a l’autonomia universitària i als
estatuts de la Universitat, evidentment, li deman com es podrien
evitar situacions com aquesta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Té la paraula la Sra. Presidenta.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Jarabo, per
aquesta pregunta, que evidentment ja ha estat tractada en aquest
plenari, com vostè recordava, i tant el conseller d’Educació
com la consellera de Salut han donat les explicacions que tenim
des del Govern de les Illes Balears, i abans que res evidentment
vull mostrar la preocupació absoluta del Govern davant aquest
cas, que evidentment està afectant la imatge de la Universitat
de les Illes Balears, i també vull demanar excuses, com feien el
conseller d’Educació i la consellera de Salut, a totes aquelles
persones que hagin pogut sentir-se frustrades davant una
situació d’una malaltia important com és el càncer i davant una
expectativa evidentment molt dolenta per part d’aquestes
situacions que han succeït.

A partir d’aquí, vostè, com recordava, sap les competències
que té la Universitat de les Illes Balears, evidentment estan
marcades per la Llei Orgànica d’universitats, i el funcionament
intern de la Universitat i la gestió universitària es regeixen per
tots els mateixos òrgans en l’àmbit estatal, que són el Consell
de Direcció, els vicerectorats de cada àrea, el Consell Social i
la Sindicatura de Greuges, i evidentment, com vostè sap, això

està en mans de la policia i s’està investigant, i en aquest
moment la Universitat està col·laborant en tot el que pot en la
part de justícia, i evidentment també ho farà el Govern de les
Illes Balears.

També vostè recordava, i és important tornar-ho a dir, que
tot el que afecta a un nou medicament és una competència
clarament estatal i europea. Per tant el Govern de les Illes
Balears el que ha fet és el que podia fer dins el seu marge de
competències, que és traslladar tots els expedients, hem estat en
continu contacte amb l’Agència del Medicament, tant
l’espanyola com l’europea, per anar explicant tot allò que
podíem fer, i amb les nostres competències en consum i en la
publicitat que se’n feia hem anat muntant els expedients i
posant damunt la taula l’empresa perquè no pogués fer aquestes
qüestions.

Per tant, a partir d’aquí, nosaltres des del respecte a
l’autonomia universitària, seguirem manifestant la nostra
conducta estricta en tot allò que sigui competència del Govern
de les Illes Balears. 

I hem permetrà que també acabi amb una qüestió que em
pareix molt important i molt rellevant. Parlàvem ara, fa dos
minuts, amb una altra diputada sobre la necessitat de la inversió
en recerca, en desenvolupament i en innovació, i crec que no
ens han de fer perdre de vista que la Universitat de les Illes
Balears és un referent clar en termes d’investigació i de
recerca; és una universitat amb grau d’excel·lència en temes
d’investigació, i per tant jo també voldria posar en valor els
moltíssims d’investigadors i d’investigadores de les nostres
illes que formen part de la Universitat i d’altres organismes de
recerca, que estan fent una feina boníssima, i que sense ells
sens dubte aquesta societat no evolucionaria com està
evolucionant. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Evidentment defensam aquests bons
investigadors, com no pot ser d’altra manera, però ens
preocupa que l’ús dels doblers públics evidentment s’ha de
vigilar, i ja no es gaudeix de la resignació dels ciutadans que hi
havia abans i entenem que les xarxes de complicitats que
envolten l’ús dels doblers públics...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.

EL SR. JARABO I VICENTE:

...idò no tenen...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Presidenta.

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

Gràcies. Per finalitzar, evidentment crec que hem de ser
absolutament vigilants, com ho hem estat i com ho som i com
ho serem, però també hem de tenir la confiança en la
investigació i en la recerca de les nostres illes, que és molt
potent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta.

I.13) Pregunta RGE núm. 5381/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació de la
zona d’hostatge per a pacients i acompanyants de Son
Espases.

Passam a la tretzena pregunta, RGE núm. 5381/17, relativa
a situació de la zona d’hostatge per a pacients i acompanyants
de Son Espases, que formula el Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca. Té la paraula el Sr.
Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta del Govern,
com sap molt bé un dels nostres compromisos electorals amb
Menorca i amb el conjunt de les Illes és el de millorar l’atenció
als pacients i familiars que s’han de desplaçar a Son Espases,
i en aquest sentit el Govern ha fet feina a reduir desplaçaments,
a incrementar el nombre d’especialistes que es desplacen a
Menorca o a la resta d’illes, en la posada en marxa, el
compromís de la posada en marxa de la radioteràpia a
Menorca, a eliminar el copagament i el pagament anticipat a
Can Granada, etc., etc. 

Però també s’ha fet una gran passa per definir el model
residencial d’hostatge que es vol oferir a malalts i familiars
desplaçats a Palma. En aquest sentit MÉS per Menorca defensa
un model molt clar, un model basat en una oferta diversificada,
perquè hi ha malalts i familiars que han d’estar a prop del
centre hospitalari, però n’hi ha d’altres que necessiten
distància; accessible, també, perquè el pacient i el familiar no
hagi d’anticipar recursos; i col·laboratiu, perquè s’ha de fer
amb diàleg i col·laboració amb les entitats de malalts. Per açò
apostam per un model compost per tres elements: Can Granada,
les actuals 23 places; els pisos conveniats amb les entitats; i
l’hostatge a Son Espases, amb una previsió de 20 places
ampliables si fos necessari en el futur. Tot açò sense renunciar
a una reserva d’espai a Son Dureta, perquè no sabem quines
seran les necessitats del futur; tampoc no sabem si en el futur

voldrem fer una gestió pública o voldrem fer una gestió privada
concertada, com tenim ara.

Però en qualsevol cas, Sra. Armengol, en aquest moment
ens preocupa l’hostatge de Son Espases, i la pregunta és quan
estarà finalitzada l’obra i s’obriran al públic les vint places de
Son Espases. La previsió anunciada era per al juny d’enguany,
però pel que nosaltres sabem hi ha problemes, retards en la
llicència d’obres, i per tant ens interessa, volem conèixer ara
quina és la previsió que fa el Govern en aquests moments.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. Martí. Evidentment gràcies als acords pel canvi
que han fet possible aquest govern, un govern d’esquerres en
aquesta comunitat autònoma, hem passat dels retalls injustos en
la sanitat a retornar els drets sanitaris a la ciutadania d’aquesta
comunitat autònoma, és un canvi de 180 graus respecte del que
succeïa i respecta del que succeïa d’una forma molt especial
amb els malalts de Menorca, Eivissa i Formentera. I un dels
nostres objectius, evidentment també a petició de MÉS per
Menorca, era poder evitar els desplaçaments i quan s’hagi de
desplaçar un malalt a l’illa de Mallorca, poder fer-ho en les
millors condicions possibles. Per això, com vostè deia, hem
millorat tot el sistema de dietes, hem eliminat el copagament a
Can Granada i hem ampliat el nombre de places; hem
augmentat els convenis de pisos conveniats amb entitats
socials, entre les quals ASPANOB; hem donat més serveis i
més especialitats a les altres illes, evitant moltíssims
desplaçaments, que jo crec que això és el fonamental, el fet que
el malalt no s’hagi de traslladar ni ell ni la seva família.

En el Mateu Orfila, ja que vostè em demana exclusivament
per l’illa de Menorca, hem posat la cirurgia pediàtrica, les
biòpsies dels ganglis sentinella del càncer de pit, ampliat els
equips d’oftalmologia i cardiologia, la consulta endocrina-
diabètica, un screening per a càncer de còlon, entre d’altres,
que ja ha evitat moltíssims de desplaçaments de malalts que
havien de venir a Mallorca per fer aquestes proves. I
evidentment amb la radioteràpia que començarà a principis de
l’any 2018, s’evitaran moltíssims de desplaçaments, com ja ens
ha passat a les illes d’Eivissa i de Formentera.

També s’ha posat una reivindicació històrica, que és el
transport, l’avió sanitari 24 hores, 365 dies, que era una
reivindicació històrica dels menorquins i menorquines i ha estat
possible gràcies a aquest Govern de les Illes Balears. I un
conveni amb Baleària per fer més assequibles els preus dels
acompanyants dels malalts que han de venir a l’illa de
Mallorca.

També hem obert ja les 8 habitacions a Son Espases, a un
espai no assistencial, de 21 metres quadrats, amb un bany
adaptat, amb un espai comú, que ja hi han passat 37
acompanyats de l’illa de Mallorca i que, per cert, no té
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saturació. Així i tot, seguirem amb el compromís d’augmentar
aquestes places a Son Espases.

I la pregunta seva concreta li respondré: seran 12 noves
habitacions per a pacients i acompanyants. És veritat que hi ha
hagut un retard amb el permís d’obra, com vostè apuntava, però
la nostra previsió és que el mes de maig comencem les obres i
puguem obrir-lo ja en el mes d’octubre.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Presidenta. Té la paraula el Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Sabem, som conscients que s’ha fet molt,
però nosaltres volem més, volem que es compleixi el que diuen
els acords pel canvi, i ho volem simplement perquè és el tracte
de complir allò a què ens vam comprometre. I en aquest sentit
estam absolutament implicats.

La consellera sap molt bé que la nostra preocupació durant
aquests mesos ha estat, si no cada setmana, cada dues demanar
per la situació de les obres per aquest espai d’hostatge i per
tant, estàvem preocupats i estam preocupats per complir aquest
objectiu. Perquè per a Menorca és molt clara una cosa: és bo
millorar en sanitat pública, però sobretot és fonamental que els
ciutadans de Menorca, d’Eivissa i Formentera puguin accedir
a aquestes millores de la sanitat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí, li ha acabat el temps, moltes gràcies.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...i açò ens proposam.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Martí. Evidentment som
conscient de la preocupació que vostès han demostrat per
aquest sistema residencial per als malalts i per als
acompanyants de Menorca. Jo em preocup d’això i també de
les altres illes que conformen les Illes Balears, i no només ens
preocupam, sinó que ens ocupam.

I efectivament, les millores en sanitat, en assistència
sanitària a totes les illes, a tots els ciutadans de les Illes Balears
han estat nombroses i d’una forma molt clara hem evitat
desplaçaments a l’illa de Menorca, d’Eivissa i de Formentera,
que era un objectiu i a més, quan vénen aquí estan en millors

condicions, infinitament millors que quan governava el Partit
Popular.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta.

I.14) Pregunta RGE núm. 5409/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a regulació dels cotxes de lloguer.

Passam a la catorzena pregunta RGE núm. 5409/17, relativa
a regulació dels cotxes de lloguer, que formula el diputat Sr.
Jaume Font i Barceló del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta del Govern, els acords pel canvi són una part dels
acords d’aquesta comunitat, els acords del Parlament són el
cent per cent dels acords d’aquesta comunitat. Fa un any i mig,
amb el cent per cent de l’hemicicle, vàrem acordar, a proposta
d’El Pi, regular, fer un estudi en sis mesos dels cotxes de
lloguer. Ho dic perquè això són els acords. Ha passat un any i
mig i no s’ha fet res.

Fa un any li vaig recordar: sap que tenim aprovat això fa sis
mesos i ho estam incomplint? Sí, la Conselleria de Turisme, el
vicepresident, que no sé si té cap fricció amb els de Podemos
i això ha fet que ell, que hi estava molt d’acord, ara hi ha
problemes o no perquè hagin pogut tirar això endavant, li
deman: atès que l’any passat ens varen dir dins aquesta cambra
“exagerats”, hi ha 50.000 cotxes de lloguer vàrem dir nosaltres,
ens varen dir exagerats i renou, tenc la cinta si la voleu veure,
resulta que ara el Diari de Mallorca ha pogut constatar que són
100.000 i que l’any passat almanco n’hi havia 80.000.

Davant aquesta situació, i dic que hi ha hagut un globus
sonda que es va amollar ahir i abans d’ahir d’una ecotaxa, quan
el problema real no són els cotxes que són aquí legalment, que
són uns 30.000, sinó que són els il·legals, que fins i tot no es
registren i el mateix Vicepresident reconeixia l’any passat que
només un 40% s’havia registrat. Què vol que li digui, ara
posarem una taxa i resultarà que els que són il·legals no la
pagaran.

Li deman, Sra. Presidenta, podem fer alguna cosa per
regular-ho d’una vegada per totes? Podem complir els acords
que tenim presos en aquesta sala?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la presidenta del Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font per la seva
insistència en un tema que veig que li preocupa molt a El Pi,
però no només a El Pi, efectivament, sinó que és una de les
qüestions que treballam des del Govern de les Illes Balears.

Miri, vostè dia 19 d’abril de l’any passat em va demanar
sobre aquesta qüestió i durant aquest temps, com ja li vaig
explicar, la Conselleria de Turisme està recopilant la
informació per fer un estudi per establir la realitat sobre la que
hem de treballar entorn d’aquesta situació dels cotxes de
lloguer. A partir de les dades de la Direcció General de Trànsit,
de l’Autoritat Portuària de Balears per saber els cotxes que
entren a la nostra comunitat autònoma i dels registres dels rent
a car, que com vostè apuntava en el Registre General
d’Empreses d’Activitats i Establiments Turístics de les Illes
Balears, es va convidar a tothom perquè es registrés i
efectivament, hi ha hagut algunes empreses, per no dir algunes
diverses, que no s’han registrat, cosa que ens ha dificultat la
informació necessària per poder tenir l’estudi necessari per
prendre les decisions adequades en un tema que és complex i
que és difícil.

Per això, com que hi ha moltes empreses que no s’han
registrat, la Inspecció de Turisme ha fet 152 inspeccions a
empreses de cotxes de lloguer, precisament a aquelles que no
s’havien donat d’alta en el registre. Alhora també des de la
Direcció General de Consum hem treballat en un codi de bones
pràctiques a les empreses de lloguer de cotxes, que està donant
els seus fruits, precisament per donar valor a les que actuen de
forma correcta i com pertoca i evidentment perseguir aquelles
que actuen des de les males pràctiques. 

També vostè apuntava a la possibilitat d’un impost, que ja
li vàrem explicar que des de la Conselleria d’Hisenda
evidentment es poden estudiar diferents qüestions. Ara bé,
aquesta podia ser negativa per a les pròpies empreses de lloguer
de cotxes. I per tant, és una situació que està absolutament
només en fase d’estudi.

I què ha fet el Govern, que crec que és molt important Sr.
Font? Si el que ens preocupa, o el que els preocupa a vostès i
per això m’ho demanen d’una forma constant i jo crec que ben
fet, és que tenguem molts de cotxes en general a les carreteres
de les nostres illes, nosaltres què fem? Apostam pel transport
públic, és la forma clara de què la gent es pugui desplaçar sense
emprar el seu cotxe privat, tant sigui lloguer de cotxe, com
sigui el seu cotxe privat, que és el problema que realment
tenim.

I anam molts anys enrera en aquesta aposta pel transport
públic a la nostra comunitat autònoma. I per això amb les
competències que té el Govern a l’illa de Mallorca, en el 2019
haurem canviat d’una forma dràstica la visió del transport
públic per carretera a les nostres illes. Per això estam
connectant l’aeroport amb els municipis grossos de l’illa de
Mallorca i amb les zones turístiques i per això també
evidentment apostam per l’electrificació de la línia del tren.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies. Si canviam els cotxes per aquests autocars de
Podemos, ho col·lapsarem exactament igual.

(Algunes rialles)

Sra. Presidenta, li agraesc les seves explicacions. Li he de
reconèixer que en consum s’han fet passes, però un altre país de
la Unió Europea no consentiria que pàgines web que anuncien
lloguers de cotxes per 3 euros al dia seguissin obertes, i això és
la feina, tancar-les aquestes pàgines web.

I l’altra solució jo crec que l’hem sentida aquests dies,
diuen a Sa Calobra baixaran tants de cotxes, l’any que ve, el
2018 a Formentor hi aniran tants de cotxes. No parlam tant de
quants n’hi cabem? Diguem quina és la capacitat de càrrega de
cotxes de lloguer que caben a les Illes Balears, això és la feina,
no és una altra la solució. Què és difícil? Bé, com ho han fet
per fer allò de Sa Calobra? Com ho faran per fer allò de
Formentor? La mateixa cobertura legal hauríem de fer.
D’aquesta manera hi cabran els que podran i tothom podria
tenir una targeta que quedés clar que és un cotxe de lloguer per
les persones d’aquí, o els que venguin de fora, els que puguin
llogar. És a dir, es tracta de restringir-ho.

I vostè sap que el sector hi està d’acord. Això és la pera! El
que ha d’estar afectat hi està d’acord! Presidenta, es deixin de
bregues, actuïn.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, se li ha acabat el temps. Gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 5512/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Decret d’exoneració de les
condicions urbanístiques de les edificacions i instal·lacions
agràries i complementàries en explotacions agràries.

Passam a la quinzena pregunta RGE núm. 5512/17,
presentada en substitució de la RGE núm. 5459/17, relativa a
Decret d’exoneració de les condicions urbanístiques de les
edificacions i instal·lacions agràries i complementàries en
explotacions agràries, que formula la diputada Sra. Margalida
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta del Govern, les
construccions al sòl rústic tenen unes característiques especials;
ja ho va entendre així el 2002 Mateu Morro amb un decret
d’exoneracions que va estar vigent fins al gener de 2016 i que
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la llei del Partit Popular va incorporar. El gener de 2016 es
carreguem amb els dos decrets nyaps les exoneracions en el
tema rústic, i a l’espera d’un nou decret. Un any i tres mesos
després coneixem el nou decret, un any i tres mesos després per
fer un decret de cinc articles més restrictiu i que posa més
traves als pagesos i ramaders que no el del Sr. Morro que va
mantenir el Partit Popular.

Creu, Sra. Presidenta, que el conseller ha estat àgil? Creu,
Sra. Presidenta, que aquesta és la manera de defensar els
nostres pagesos i ramaders? Sap, Sra. Presidenta, o li ho ha dit
el conseller, quants de projectes hi ha hagut durant aquest any
i tres mesos aturats damunt la seva taula i quantes inversions
s’han impedit en el sector agrari?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Prohens. Miri, aquest
govern va començar intentant posar ordre a molts de desordres
que havíem trobat a l’època del Partit Popular: desordres en
educació, desordres en sanitat, desordres en serveis socials, i
també n’havíem trobat un de gros en l’ús del sòl en termes
generals a la nostra comunitat autònoma. Per això vàrem haver
de fer els decrets lleis, per llevar un altre intent d’especulació
urbanística sobre el sòl que havien provocat vostès amb la Llei
del sòl, amb la Llei agrària i amb la Llei general turística. 

Arran d’aquell decret llei de gener de l’any 2016 s’havia de
fer un decret de regulació de les exoneracions en sòl rústic, que
nosaltres entenem que han de ser exoneracions, efectivament,
per ajudar els pagesos i ramaders, no per ajudar l’ús turístic del
sòl rústic, que és el que es preveia en la seva època.

A partir d’aquí, el decret s’ha treballat; és veritat, la
celeritat no ha estat el més desitjat del decret, sinó intentar fer-
ho el millor possible, des de la participació i la preservació de
l’interès general. Per això aquest decret s’ha parlat amb les
entitats agràries, s’ha parlat amb moltíssimes entitats de tot
tipus relacionades amb l’ús del sòl rústic, s’ha parlat amb els
consells insulars, s’ha parlat amb la FELIB, s’ha passat al
Consell Consultiu on ha estat tres mesos, i a partir d’aquí s’han
pres decisions que crec que són importants. Per primera vegada
facilitarem la implantació de l’activitat agrària de transformació
amb garanties, amb garanties; serà públic i transparent quines
exoneracions es donen i per què es donen aquestes
exoneracions en sòl rústic, i només seran per qüestions agràries
justificades, que crec que és l’ús que hem de donar al sòl rústic
i no pervertir-lo, Sra. Prohens, com passa sempre en temps del
Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. Té la paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Justament es van oblidar de
consultar-ho als ajuntaments, i això ja els ho va haver de dir el
Consultiu. Les exoneracions del Partit Popular eren les
mateixes que les del Sr. Mateu Morro, exactament; el decret era
el mateix punt per punt.

Tendrien molta sort els pagesos d’aquesta comunitat si el
conseller fos tan àgil amb aquests decrets que a fer estudis.
N’hi posaré un parell d’exemples: estudi de seguiment de les
espècies de conservació preferent a S’Albufera; adjudicatari, un
membre de MÉS per Inca, 18.600 euros. Estudi de servei
lingüístic de traducció del FOGAIBA; adjudicatari, un membre
de MÉS per Petra, 10.890 euros. Contracte menor d’assistència
per al PDR, que ja li ho ha dit el portaveu adjunt, Regio Plus,
i que a més ha tornat mentir el conseller. Elaboració de disseny
i producció de continguts divulgatius, Informe de coyuntura del
estado de medio ambiente, adjudicatari -atenció-, MOM
Works; deu ser per això que ha de callar el Sr. Jarabo?, deu ser
per això que el Sr. David Abril no pot contar tot el que sap i tot
els acords que tenen aquests pactes?; és per això que es tapen
les vergonyes els uns als altres? 

Sra. Presidenta, li ho torn demanar: cessi de manera
immediata aquest conseller, no només perquè ha mentit en seu
parlamentària, no només perquè té una paradeta amb els seus
amics de MÉS, no només perquè va manipular el seu
currículum, sinó cessi’l perquè és incompetent, cessi’l perquè
no fa cap favor als pagesos i als ramaders d’aquesta conselleria,
i tampoc no fa cap favor, i vostè ho sap, al seu govern. O si ens
vol fer un favor a nosaltres no el cessi, mantengui’l assegut que
en veurem més.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Si es tracta de fer-nos favors està
molt bé que vostè segueixi de portaveu del Grup Parlamentari
Popular i el president que ha de comandar segueixi boca
tancada.

(Alguns aplaudiments)

Si es tracta de fer-nos favors, anam per molt bon camí. 

Jo em pensava... els deu interessar el món de la pagesia, de
la ramaderia... Clar, el Partit Popular torna a les essències i
avui, almanco avui, s’atrevirà el Sr. Company a aixecar-se i fer-
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me la pregunta. Ni per parlar d’agricultors i ramaders, Sr.
Company, ni per parlar d’això, avui s’aixeca, agafa el micro i
explica la posició del Partit Popular?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Jo crec que ja seria hora, perquè crec que és important
parlar d’això i parlar de com establim els paràmetres dins el sòl
rústic.

Miri, Sra. Prohens, sap què passa amb les normatives?, que
a vegades essent la mateixa segons qui governa les aplica d’una
manera o d’una altra, perquè essent la mateixa normativa, com
explica vostè que el Sr. Rajoy serà el primer president
d’Espanya que hagi d’assistir com a testimoni per un cas de
corrupció i vostè em parli de contractes menors avui aquí?

(Alguns aplaudiments)

I vostè em parli de contractes menors? Per tant, Sra.
Prohens...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta...

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

...no entrem en això, cada un seguirà fent feina pel que sigui.

EL SR. PRESIDENT:

...se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.

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

Nosaltres...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Silenci, per favor.

II. Interpel·lació RGE núm. 4645/17, presentada pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
declaració de l’Organització Mundial del Turisme de l’any
2017 Any internacional del turisme sostenible per al
desenvolupament.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que consisteix en
el debat de la Interpel·lació RGE núm. 4645/17, presentada pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a declaració de
l’Organització Mundial del Turisme de l’any 2017 Any
internacional del turisme sostenible per al desenvolupament. Té
la paraula el Sr. Salvador Aguilera.

Guardin silenci, per favor. Moltes gràcies.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Bon dia,
vicepresident. Des de Podem avui l’interpel·lem per parlar de
turisme sostenible; parlarem de sostenibilitat quan estem
denunciant que el creixement i la situació que tindrem aquest
estiu serà insostenible, contradiccions a la vista, Sr. Barceló.

Com vostè sap perfectament enguany ha estat declarat Any
Internacional del turisme sostenible per al desenvolupament per
les Nacions Unides. Des de Podem venim parlant ja fa mesos
del creixement de la bombolla turística, que ha tingut com a
conseqüència més immediata i dramàtica per als ciutadans i les
ciutadanes de les Illes una nova bombolla...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, per favor, disculpi’m un moment. Guardin
silenci, per favor, a la cambra. Gràcies.

Continuï, Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

...ha tingut com a conseqüència més immediata i dramàtica per
als ciutadans i les ciutadanes de les Illes una nova bombolla
immobiliària, en bona mesura com a efecte del lloguer turístic
il·legal. 

La bombolla turística és la causa de la bombolla
immobiliària, en efecte. No cal afegir molta informació més
que vostè ja no conegui de la situació a Eivissa i a Palma i, per
suposat, a Mallorca. Estem plantejant una definició
d’emergència d’habitatge per tal que s’inclogui a la Llei de
lloguer turístic i garantir un dret humà com és el dret a
l’habitatge. Un exemple d’avui a la premsa d’Eivissa, Diario de
Ibiza: “El precio de los pisos en Ibiza se sitúa a máximos de
antes de la crisis”, Sr. Barceló. L’estiu passat vàrem batre tots
els rècords possibles, i aquesta temporada els superarem. Com
pensa aquest govern evitar l’esclat de la bombolla turística i els
seus efectes col·laterals que ja pateix molta gent? No hem après
res sobre les nefastes conseqüències de la bombolla
immobiliària?

Davant d’aquesta situació el monocultiu turístic i el fet que
es continuï invertint tants de diners en la promoció turística, 9
milions enguany, ens segueix preocupant molt des del nostre
partit. Pensa vostè que s’està des del Govern fent tot allò
necessari per impulsar un canvi de model productiu? Quan
preparava aquesta interpel·lació la primera imatge que em va
venir al cap va ser la campanya que es va fer des de la seva
conselleria l’estiu passat, concretament el mes d’agost; el títol
d’aquesta era “Benvingut, turisme sostenible”; aquesta
campanya tenia la voluntat de posar en valor el fet turístic
incidint en la necessitat de la seva sostenibilitat per assegurar
el futur i una bona convivència amb la població local, paraules
textuals de la nota de la seva conselleria. També ens crida
l’atenció, en el seu moment, i llegeixo textualment: “La
campanya se centra en tres elements de la sostenibilitat:
ambiental, social i econòmic”. Què va fer la seva conselleria
l’any passat en aquestes àrees? Era realment necessari destinar
una part del seu pressupost a aquesta campanya? 
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Més preguntes, Sr. Barceló. Era necessari recordar a la
ciutadania que el turisme és bo? Volia evitar així tal vegada
escoltar paraules com "turismefòbia"? O per últim, intentava
minimitzar la sensació de saturació, massificació, o
l’eufemisme concentració humana, que estàvem vivint i que en
el mes d’agost és particularment insuportable per als residents?

Cal recordar una vegada més l’impost sobre estades
turístiques i faré tres referències a qüestions importants. En
primer lloc, dir que és un èxit i reconèixer-ho i que és una
realitat, ha vingut per quedar-se, encara que els hotelers ho han
dut als tribunals per tombar-ho. En segon lloc, varen dir que
aquest impost seria una eco-caixa, sí una eco-caixa, un
instrument que serviria per tapar les necessitats i de vegades les
misèries pressupostàries que tenim a les nostres illes, per la
manca d’un finançament just. Una bona part de la
imprescindible protecció de la terra es va quedar pel camí.
Aquests dies el propi Govern ha reconegut que l’ecotaxa és un
impost recaptatori i no ambiental.

I en tercer lloc, volem dir que no és una veritable ecotaxa
i com no, tenim els suficients recursos econòmics per refer tot
l’impacte ambiental que estem patint, haurem de crear una
ecotaxa de veritat i el Sr. Font ho ha comentat, avui surt a la
premsa “el Govern está estudiando una nueva ecotasa a los
rent a car”. Bé Sr. Biel, haurem de pensar en més ecotaxa i una
que sigui real.

Continuo, les expectatives per a aquesta temporada són
realment bones, o molt bones segons els titulars i totes les
notícies que durant les fires, la World Travel Market, FITUR,
o la ITB, es van recollir als diferents mitjans. Podem dir també
que les vacances de Pasqua són pràcticament per a molts de
negocis el començament de la temporada. Han passat quatre
mesos pràcticament des que enguany es va declarar, com ja he
comentat, Any del turisme sostenible segons l’ONU, i no hem
escoltat cap paraula des de la seva conselleria, referent a
mesures de la seva conselleria en matèria del turisme
sostenible. El comunicat de l’estiu 2016 anunciava per part de
la seva conselleria que el Govern estava elaborant tot un seguit
d’accions, quines són aquestes mesures o iniciatives que
anunciaven el passat mes d’agost Sr. Barceló?

Quan parlem i vostè també ho fa, des del punt de vista de
sostenibilitat, ho fa parlant ambientalment, social i
econòmicament. Més qüestions Sr. Barceló. Què està fent, o
farà aquest Govern en matèria de sostenibilitat ambiental?
Quan parlem de sostenibilitat social, quin és el seu planning?
Quin és el seu full de ruta? I per últim i no menys important,
què farà en matèria de sostenibilitat econòmica?

A continuació intentaré molt breument explicar els
conceptes que he esmentat anteriorment. Sobre l’ambiental, Sr.
Vicepresident, hem escoltat moltes vegades en aquest
Parlament parlar sempre a curt i a mig termini, però avui li
demanam al Govern què pensa fer per a l’any 2030? I per què
mir cap el futur? Hem de tenir molt clar l’Agenda 2030 per al
desenvolupament sostenible. Pensa aquest Govern que podem
continuar creixent sense control? Pensa que aquest creixement
és sostenible en el temps? Quines mesures té previstes per
controlar l’allau de turistes els pròxims mesos?

Avui també faig present que molts de moviments, o
plataformes ciutadanes estan demanant davant d’aquest
creixement insostenible en el temps i en l’espai Sr. Barceló,
coneix perfectament aquesta imatge, no? De Terra Ferida.
Aquesta també d’Eivissa, “Prou!” Sobretot aquesta que és molt
impactant, no? “Ciutat per a qui l’habita, no per a qui la visita”
i sobretot “Sense límits no hi ha futur”. El seu partit va firmar
el manifest d’aquesta plataforma i m’agradaria saber quines
mesures ha posat en marxa, o posarà del document 50
propostes per unes illes més verdes, més justes i menys
massificades.

Més qüestions Sr. Vicepresident, en aquest sentit les
infraestructures (...), hem sabut que AENA vol ampliar
l’Aeroport de Palma, sense reunir-se amb cap administració i
sense tenir present la societat. Pot l’Aeroport de Palma tenir
cada 45 segons un avió? Sembla ser que per a AENA sí, però
no pensa vostè que aquest Govern ha de ser contundent dient
que això no pot ser mai? Com es mouran els milions de turistes
que ens visitaran, no només a l’illa de Mallorca, sinó a la resta
d’illes? A Eivissa portem un parell d’estius que determinades
carreteres estan col·lapsades, com la de Santa Eulària. Per tant,
pot assumir el nostre arxipèlag més turistes?

Més exemples de com podem parlar de sostenibilitat
ambiental. El Sr. Font ha comentat què ha passat aquesta
Pasqua a Formentor i Sa Calobra, on han quedat els cotxes, el
trànsit, les persones? Què podem esperar aquest estiu? I un
altre exemple a Eivissa, què pensa fer sobre l’informe del
comitè de la nacional d’ICOMOS respecte la incidència de
l’ampliació del port d’Eivissa i altres extrems relatius a la
conservació i al patrimoni mundial? Aquí tinc l’informe, Sr.
Barceló, li puc dir. Ni què dir d’altres qüestions com per
exemple preservar la posidònia, que des de les Pitiüses estem
reclamant. Què pensa fer? O què està fent aquest Govern?

En el segon punt, sostenibilitat social, Sr. Barceló, unes
dades molt importants. Sobretot primera qüestió, quines
mesures està actualment aplicant el Govern perquè realment
puguem parlar d’una sostenibilitat social? Un de cada tres nens
es troba en risc de pobresa a Balears, una situació que recull
l’Informe de la infància de les Illes Balears, lluny de l’aplicació
de l’agenda 2030. He parlat de la infància, però també aquí
altres dades esgarrifoses, 300.000 persones de Balears viuen en
risc de pobresa i exclusió social i 115.000 es troben en pobresa
extrema a les illes, segons l’Informe de l’Estat de la pobresa de
Balears. Què pensa fer i sobretot l’últim, el recompte de
persones sense sostre de Mallorca, on recollien el Consell de
Mallorca que havia 209 persones al carrer. Què pensa fer el seu
Govern per revertir tots aquests efectes?

I ja per acabar aquest punt, hauré de continuar la meva
interpel·lació, la qüestió econòmica. Aquest és un aspecte molt
lligat al social, podem parlar realment d’una sostenibilitat
econòmica a les nostres illes? Creiem que no. Veiem com el
creixement econòmic que mesures d’indicadors com el PIB,
batem rècords. Segons l’INE vàrem presentar l’any passat
l’increment més alt d’aquest segle, un 4,1%. Però resulta que
els salaris varen reduir-se en un 1,1%. Les Balears creixeran un
3,6% el 2017 i Balears serà un dels territoris més dinàmics. Sr.
Vicepresident, com justifica que a l’estiu en què Balears va
rebre més turistes que mai i va batre els rècords de rendibilitat
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hotelera i facturació del conjunt del sector turístic, els salaris
hagin baixat a les illes? Aquí demostra també l’informe de
l’activitat turística i l’ocupació del 2016 de Comissions
Obreres.

Com deia, l’any 2017 Any internacional i quins punts o
àrees s’hauran d’intentar treballar? Primer, creixement
econòmic...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, vagi concloent per favor.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí President. Primer, creixement econòmic inclusiu i
sostenible. Segon, inclusió social, treball i reducció de la
pobresa. Tercer, ús eficient del recurs de protecció ambiental
i lluita contra el canvi climàtic. Quart, valors culturals,
diversitat i patrimoni. I cinquè, enteniment mutu, pau i
seguretat. Davant d’aquestes àrees, quines seran prioritàries per
a aquest Govern?

I continuaré després en la resta de la interpel·lació, en la
rèplica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Té la paraula el Sr. Vicepresident del
Govern, el Sr. Biel Barceló.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Aguilera, és important aquesta
compareixença perquè, efectivament vostè ha llançat algunes
preguntes sobre què està fent el Govern i és important que es
conegui que fa el Govern, perquè hi ha moltíssimes accions,
algunes s’han publicitat de distintes maneres, però
efectivament, hi pot haver un cert desconeixement. 

Primer de tot que li he de dir i no és una cosa nova, perquè
ho venim dient des de fa molts d’anys, ho ve dient el meu
partit, la pèrdua dels nivells de renta per càpita en aquesta terra
ha anat paral·lela al creixement turístic i al creixement
demogràfic, de fet, hem viscut un creixement demogràfic
sostingut des de fa més de 20 anys, i recordem, per tant,
l’estudi que precisament va encarregar aquest Govern i va
publicar l’any 2016 a la Universitat de les Illes Balears, sobre
projeccions de la càrrega demogràfica diària de les Illes Balears
per a diferents horitzons temporals, que no només analitzaven
els darrers 20 anys de creixement demogràfic, sinó com
evolucionarà i evidentment la punta d’evolució era a l’alça
continuada els pròxims vint anys. I aquesta punta de creixement
es produeix fins i tot en els anys de crisi econòmica, cosa que
no succeeix a la resta de comunitats autònomes.

El model turístic que hem viscut els darrers trenta anys s’ha
basat bàsicament en quantitat, ens hem omplert la boca de

qualitat, però, en realitat, el model turístic que hem tengut a les
Illes Balears ha estat d’un creixement sostingut de quantitats.
I evidentment això ens fa reflexionar sobre el panorama en què
ens trobam, per tal de limitar els efectes, per tant, no desitjats
d’aquest creixement turístic a les Illes Balears, per avançar cap
a un model més sostenible que, a la vegada, també ha de ser
competitiu i inclusiu, i que ha de generar feina de qualitat, i ha
de generar benestar social, hem de fer un debat profund sobre
el nostre model econòmic, a mig, a curt i a llarg termini, amb
mesures, per tant, a mig, a curt i a llarg termini, amb mesures
que es poden veure avui els seus efectes, però d’altres que ens
torbarem anys lògicament a tenir-los en compte.

I per tant cal una triple acció estratègica, orientada,
precisament, a aquesta transició cap a un model econòmic i
productiu diversificat i competitiu, i dic transició perquè un
model econòmic no es millora d’un dia per l’altre, no es canvia
d’un dia per l’altre, i això crec que tothom ho entén. I aquesta
triple acció són: per una banda, -que ha posat en marxa aquest
govern- els pactes socials per la competitivitat, on ja treballam,
i els pactes per la innovació i la recerca per a la sostenibilitat,
bàsicament dirigits a la diversificació i la prosperitat
compartida.

En segon lloc, l’altra acció és l’Estratègia per al turisme
sostenible, orientada a la transformació del sector.

I l’altra, el Pla d’equilibri ambiental i turístic, amb mesures
a curt, mig i llarg termini que vaig anunciar ja a la
compareixença de presentació dels pressuposts per a enguany.

Anem per parts, quant a l’Estratègia de turisme sostenible,
com bé vostè ha dit, efectivament, enguany ha estat l’Any
internacional del turisme, efectivament, s’ha declarat per part
de Nacions Unides, 2017. Les Illes Balears, de fet, han arribat
a un acord amb l’Organització Mundial de Turisme i som
l’única destinació regional a nivell mundial que s’ha convertit
en col·laboradora d’aquesta commemoració, cosa que
representa una oportunitat per posicionar-nos precisament dins
aquest àmbit de responsabilitat social, ambiental i econòmica,
és a dir, dins l’àmbit del turisme sostenible.

En el context de l’Agenda 2030 per al desenvolupament
sostenible i d’objectius de desenvolupament sostenible, l’Any
internacional, per tant, hauria de ser l’impuls, l’inici de l’impuls
per a aquest canvi en les polítiques, tant en les pràctiques
empresarials com en el comportament dels consumidors, amb
l’objectiu d’aconseguir aquest sector turístic més sostenible.
Per això, s’ha elaborat un document, l’Estratègia de turisme
sostenible, per part del Govern de les Illes Balears, i dels
consells insulars, que també tenen competència en matèries
turístiques, no ho oblidem, i d’acord amb l’OMT i, per tant,
durant l’Any internacional es treballarà, es treballa en àmbits
claus: primer, creixement econòmic inclusiu i sostenible; segon,
inclusió social, ocupació i reducció de la pobresa; tercer, ús
eficient dels recursos, protecció ambiental i lluita contra el
canvi climàtic; quart, valors culturals, diversitat i patrimoni, i
cinquè, comprensió mútua, pau i seguretat.

I com dic aquest document té tota una sèrie de qüestions
que, tant des del Govern com des dels consells insulars, ens
hem compromès a dur a terme; del Govern hi ha participat
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Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme,
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Conselleria
de Treball, Comerç i Indústria, Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat, Consell Insular de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera, i està aprovat en el marc de
l’Agència de Turisme de les Illes Balears, i es treballa i es du
a terme.

També, com vaig anunciar, es treballa, per part del Govern,
en un Pla d’equilibri ambiental i turístic que du a terme mesures
de curt, mig i llarg termini, amb objectius com són: fomentar el
turisme d’hivern i primavera davant el turisme d’estiu;
emprendre mesures que incideixin directament o indirectament
en fluxos turístics, per tal de moderar els pics de l’estiu, mitigar
els efectes de la pressió humana derivada de la massificació
turística, millorar la gestió en recursos, millorar les condicions
laborals dels treballadors del sector i la redistribució dels
recursos generats pel turisme.

En el marc global d’una reorientació de tot el model turístic
cap a qualitat i cap a sostenibilitat, el pla recull mesures,
mesures que algunes ja s’han aplicat el 2016; altres mesures es
posen en marxa dins el 2017 i altres mesures, lògicament, van
més enllà, a aplicar dins el 2018, 2019, 2020. I evidentment
s’han d’anar revisant les realitats conjunturals i s’ha d’anar
revisant l’evolució global de totes les tendències, perquè,
lògicament, ha de ser un document viu i incorporar i modificar
allò que faci falta.

I una cosa molt important, no és un qüestió que hagi de fer
tot sol el Govern de les Illes Balears, cadascú dins les seves
competències, consells insulars, ajuntaments, Govern de
l’Estat, tots i cadascú ha d’aplicar aquestes mesures, perquè,
lògicament, les competències són repartides i de res no serviria
si no anam tots a la una.

Aquest Pla d’equilibri ambiental i turístic té, per una banda,
accions per moderar la pressió humana, entre les quals hi hauria
l’impost de turisme sostenible; hi hauria la regulació del lloguer
turístic, que, a més, en aquesta regulació que es troba en tràmit
ara en el Parlament, el 2017, s’estableix un sostre de places
turístiques; la promoció turística orientada cap a l’hivern, per
tal de traslladar l’oferta d’hivern, per tal de traslladar demanda
cap a la temporada baixa; la regulació de l’arribada de creuers,
per això es planifica l’arribada de creuers al Port de Palma a
través de la Comissió de Creuers en la qual participam,
conjuntament, el Govern, l’Autoritat Portuària, navilieres i
l’Ajuntament de Palma; la nova regulació territorial i
urbanística, això són les modificacions de la Llei del sòl, de la
Llei turística i de la Llei agrària, que vàrem tenir una prèvia
amb el Decret Llei 1/2016, que ja establia tota una sèrie de
mesures territorials i de protecció urbanística i mediambiental;
la nova regulació territorial, urbanística i turística, que això
correspon als consells insulars, a través dels plans territorials
insulars i dels plans d’intervenció en àmbits turístics, alguns
dels quals ja es troba en revisió, tant a Menorca com a Eivissa
com a Mallorca; la participació en la gestió dels aeroports, la
cogestió aeroportuària que reclamam al Ministeri de Foment,
òbviament, i que ens ha de servir, entre d’altres coses, per al
control i regulació de la capacitat de transport aeri, eina clau i
fonamental sense la qual, si no disposam d’aquesta, ens trobam

amb poca disponibilitat per dur a terme determinades
regulacions.

Un segon gruix d’accions són les que serveixen per mitigar
els efectes de la pressió humana i millorar els recursos naturals,
aquí tendríem el Pla de sequera i les mesures d’estalvi d’aigua,
amb campanyes de conscienciació, amb seguiment d’indicadors
de sequera, amb controls als grans consumidors. Aquí hi hauria
la futura llei de lluita contra el canvi climàtic, que també ja es
troba en elaboració i que preveurà mesures per mitigar i per
evitar efectes de canvi climàtic i per avançar cap a un model
energètic basat en energies netes. També hi ha mesures per
millorar l’eficiència energètica a les zones turístiques, aquí hi
hauria les línies d’ajudes per a instal·lació de plaques solars per
a empreses, la instal·lació de punts de recàrrega públics per a
vehicles elèctrics; aquí hi hauria també, que ja s’ha fet durant
el 2017, la millora dels recursos dels agents de Medi Ambient,
amb nous vehicles, amb nous equipaments; el decret per
preservar la posidònia, que es troba en fase d’elaboració i que
ha d’evitar els impactes a l’ecosistema marí; l’operatiu de
vigilància en espais naturals, que implica un increment de
recursos humans en la vigilància i control d’espais naturals,
també el 2017; control d’activitats en espais naturals; protecció
del sistema dunar; control d’activitats de party boats en espais
naturals; control d’accessos relacionats amb acampades i risc
d’incendis; control de fondeigs, tot això dins el 2017.

Reclamació de les competències en gestió del litoral, en
què, a més, tot el Parlament ja hi està d’acord.

Mesures de regulació de l’activitat de lloguer de vehicles
sense conductor, aquí tenim l’estudi de la situació actual de
l’activitat de lloguer de vehicles; la comprovació de les
empreses de lloguer, si compleixen les obligacions legals
turístiques; els plans d’inspecció específics que es fan;
l’adhesió de les empreses del sector al Segell de bones
pràctiques.

Les limitacions d’accessos a espais naturals, platges i cales,
ja ho veiem per part dels ajuntaments, aquesta correspon, es fa
a Eivissa, a Menorca, a Mallorca tenim els exemples de Sa
Calobra, de Cala Varques, d’Es Cap de Formentor, de
S’Almunia o fins i tot el nou pla de regulació d’aparcament
d’autobusos turístics que ha presentat l’Ajuntament de
Valldemossa, un altre exemple clar de com també des dels
ajuntaments es pot actuar.

Els reforços de professionals sanitaris a zones turístiques,
amb contractació de professionals per a períodes estivals,
juntament amb l’increment de noves ambulàncies a Campos,
Santa Eulària i Can Picafort; mitjans aeris garantits per al
trasllat de malalts des d’Eivissa, Menorca i Formentera, mitjans
aeris contra la lluita contra els incendis forestals...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi concloent, per favor, Sr. Vicepresident. 

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

... -ja acab, Sr. President-, més accions que serveixen per
avançar cap a un turisme sostenible, que podria ser la pròxima
reforma de la Llei turística, per avançar cap a un model turístic
sostenible i de qualitat i moltes altres que es poden anar duent
a terme, però que, lògicament, per qüestions de temps, no tenc
temps d’especificar.

Com veu, tota una sèrie de qüestions que s’implementen,
algunes del 2016, altres dins enguany, el 2017, però moltes
d’altres que evidentment seran de futur en els pròxims anys, i
altres que depenen d’altres administracions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula el Sr. Salvador
Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies, president. Gràcies, vicepresident, per tota la
informació, encara que, com sap perfectament, tenir deu minuts
i ara uns minuts més per intentar plasmar o parlar de tot el que
ens agradaria o del que des de la seva conselleria o la resta de
conselleries es fa és realment molt complex, no? En aquest
sentit, doncs, agrair aquesta informació. Sí que, després, ja
quan presentem la moció corresponent, doncs bé, ja veurem
quins punts presentem i, sobretot, farem un seguiment de tots
aquests plans, que, com vostè ha comentat, que a la fi l’ONU
hagi declarat que enguany és l’Any del turisme sostenible no ha
de ser només el Govern o les administracions, sinó que ha de
ser la ciutadania, els empresaris, les persones que ens visiten,
tot un grapat d’elements que sap perfectament que a la carta
que recull o que va sortir en el seu moment sobre aquesta
conferència, recull, i segurament alguns dels punts que surtin
aquí apareixeran a la comissió.

Sobre els punts que comentava anteriorment, sí que
breument i un dels elements que ens preocupa, i vostè hi ha fet
referència, i sobretot ja tenim una preocupació tota la
ciutadania a les nostres Illes, és sobre la capacitat d’acollida del
lloc, i concretament sap perfectament que segons
l’Organització Mundial de Turisme, en la seva definició més
senzilla fa referència al nombre màxim de visitants que pot
contenir un determinat espai, recurs, destinació turística. En
altres paraules, Sr. Barceló, el límit, més enllà de com
l’explotació turística d’un recurs destinació és insostenible per
ser perjudicial.

Quan pensa el Govern d’aquestes illes realitzar aquest
estudi? Quantes persones pot acollir l’illa de Formentera? I la
d’Eivissa? I la de Menorca? I la de Mallorca? Amb el concepte
d’abans, va lligat directament el nombre de places turístiques
que tenim o tindrem a les nostres illes. Hem de fixar un sostre
de places turístiques real, Sr. Barceló, quin serà aquest?

I per acabar, i no menys importants, sobre alguns elements
que hem comentat, davant l’emergència d’habitatge que patim
a Eivissa i dels problemes d’habitatge a Palma i a altres
municipis, Sr. Barceló, hi haurà més inspectors turístics i
inspectors, inspectores, i sancionadors i sancionadores en la
futura modificació d’aquesta llei? Perquè a la fi, avui per avui,
veiem com milers i milers de lloguers, plurifa... -perdó-,
plurifamiliars són il·legals i venen entre d’altres, Terra Ferida,
aquesta setmana, justament aquest dissabte varen ser a l’illa
d’Eivissa, com denunciaven a la nostra illa i també a
Formentera com milers de places es comercialitzaven i, a la fi,
això és un impacte insuportable per a les nostres Illes.

Més qüestions, també, Sr. Barceló, vàrem coincidir,
justament, jo vaig ser els dos dies a l’Smart Aisland, a Calvià,
vostè només hi va ser a la cloenda, i, sincerament, em vaig
sentir una mica defraudat en escoltar alguns representants dels
municipis o fins i tot del Govern, perquè només va parlar de
Mallorca i de Calvià, la resta d’illes no existim respecte d’això.
Sincerament, com a ciutadà, i en aquest cas com a representant
hauríem de parlar que o no pensa que Formentera, Mallorca,
Menorca i, com no, Eivissa, poden ser un laboratori, (...)
perquè tots aquests i especialment varen fer els diferents
ponents, que el canvi climàtic que amenaça les nostres illes, el
nostre planeta, puguin fer? Realment Formentera no és un lloc
ideal, o Eivissa, per a tot el tema de les energies renovables?
Ho pensam realment o haurem d’esperar, com vostè parla, o va
parlar en el seu discurs, d’una quarta revolució que serà de sol
i dades, o només tindrem unes dades importants?

Animo la gent que, i a més les tenc aquí, he imprès el
discurs, de veure que aquesta revolució de sol i dades,
sincerament, ho va dir el Sr. Zapatero a l’inici, i vostè va acabar
amb el mateix lema. Sincerament, estic molt..., personalment i
des del nostre grup estam molt defraudats, perquè, sincerament,
parlem... i sobretot des del seu partit du molts d’anys parlant de
sostenibilitat, i avui per avui la ciutadania no veu que es duguin
a terme mesures sostenibles. Com ho pot solucionar, com ho
solucionarà, -perquè no només és del seu govern, és
responsabilitat nostra, perquè som aquí al Parlament i de la
resta d’institucions?

Realment, amb la nova modificació de la Llei turística sobre
l’habitatge plurifamiliar resoldrem tots els problemes que avui
tenim de població? Vostè ha dit que ha estat sostenible; però,
com pot dir que l’illa d’Eivissa amb quinze anys ha passat de...
no arribava a 90.000 persones, a tenir més de 142.000
persones, sí, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, vagi concloent, per favor.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... (...) quinze anys, això és sostenible en el temps? O avui,
com aniríem sobre el terreny, a veure, un segon, si torn:
“Balears tiene suelo urbanizable vacante para poder construir
144.460 viviendas”, volem destruir les nostres illes, Sr.
Barceló? Contribuirem a permetre una altra bombolla
immobiliària, quan parlem ja en alguns llocs de treballadors
sense sostre perquè no poden pagar un lloguer? Això és
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sostenible en el temps, és sostenible socialment, és sostenible
econòmicament?

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Té la paraula el Sr. Vicepresident,
Biel Barceló.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Aguilera, parla vostè dels temes
urbanístics, de capacitat, etc., i és un debat importantíssim, però
li vull recordar que qui marca aquestes capacitats urbanístiques
són els plans territorials insulars de cada illa, de cada consell
insular, Sr. Aguilera. Li ho vull recordar, i vostè governa en
aquests consells insulars, a tres dels quatre, per tant també és
responsabilitat seva, també és responsabilitat del seu partit, li
ho vull recordar.

L’estudi sobre capacitat de cada illa l’ha de fer el pla
territorial insular o el pla d’intervenció en els àmbits turístics
de cada una de les illes, Sr. Aguilera, aquest és l’estudi que s’ha
de fer. Mallorca ja ha començat a fer-ho, ja té el PIAT en
marxa; Menorca ja té el PTI en marxa i Eivissa també, per tant
ara és l’oportunitat de fer-ho.

I la llei que ara tramitam en aquest parlament, la llei de
lloguer turístic, estableix un sostre de places turístiques,
l’estableix, limita, diu: no es pot créixer més del que hi ha a
cada borsa, cosa que ara, fins ara, és possible, hi ha un
creixement il·limitat de places turístiques, però la llei estableix
aquest sostre. Fins quan estableix aquest sostre? Fins que
llavors el PTI o PIAT marquin un sostre diferent, a l’alça o a la
baixa, perquè això ja depèn de cada consell insular, Sr.
Aguilera. Respecti, lògicament, i ja que governen a tots, doncs
imposi o intenti entendre quines són les seves competències.

Una qüestió, per cert, a Smart Aisland només vàrem parlar
de Mallorca, jo li puc dir el que vaig dir jo, jo vaig parlar de les
quatre illes, en el meu discurs vaig anomenar les quatre illes i
vaig fer referència a projectes per a les quatre illes, Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, aquest govern, quan parla,
parla en benefici i a favor de tots els ciutadans de les Illes
Balears i de totes les illes.

Miri, jo vull llegir alguns fragments d’un document
relacionat amb el turisme sostenible, evidentment li faré només
un resum, diu: “No és acceptable que la majoria de població del
principal sector econòmic treballi en el millor dels casos sis
mesos a l’any. Es tracta d’un model poc sostenible, que ha
generat el deteriorament del medi ambient i la riquesa
econòmica i no ha estat redistribuïda al conjunt de la societat.
Hem d’apostar per un model turístic que inclogui innovació,
sostenibilitat social, cultural i mediambiental, compromès amb
la realitat local. 

El nostre objectiu no és atreure més turistes, sinó atreure
una demanda de major valor, generadora de més i millor
ocupació, major estabilitat, ambició, per convertir-nos en una
destinació sostenible. El desafiament és ser únics, singulars,
desestacionalitzar, reduir la dependència del model de sol i
platja, recuperar un sector estratègic per a l’economia de les
Illes Balears.

Propostes contra estacionalització: apostar per la innovació,
promoure programes i productes intertemporals de turisme
d’aventura, cultural, gastronòmic, turisme de creuers; turisme
inclusiu, transformació de les Balears per la seva
desestacionalització, rutes gastronòmiques, patrimoni
arquitectònic, esport, rutes de birdwatching, preservar els
nostres paisatges, cicloturisme, turisme esportiu, turisme nàutic,
turisme de creuers; redistribuir la riquesa en promoure
ocupació durant tot l’any, canvi climàtic i sostenibilitat, lluitar
contra el canvi climàtic.

Limitar la quantitat de places turístiques, preservar els
espais i recursos naturals, rehabilitar la planta hotelera, reduir
el consum d’energia, aigua i emissió de gasos, millorar la
mobilitat, garantir l’accessibilitat, millorar la qualitat ambiental
de les illes, millorar les infraestructures i serveis on hi ha gran
afluència de turistes, manteniment de platges, accessos a
platges, regulació de lloguer de vacances, regular les
condicions d’habitatge d’ús turístic, que es puguin identificar,
que es donin d’altra.

Regular les molèsties als veïnats, crear marques
d’homologació de turisme accessible, regular les exigències del
tot inclòs, eliminar els increments d’alçada que es poden fer als
hotels, creixement zero per a places turístiques, lideratge
públic, etc.

Bé, aquest document, jo hi estic absolutament d’acord, no
és del Govern, no és del meu partit, no és de l’Organització
Mundial del Turisme, és el seu programa electoral. És el
programa electoral de Podemos, un document amb el qual es va
presentar vostè a les eleccions de maig de 2015 i entenc que
vostè coneix aquest programa electoral i que lògicament volen
complir totes aquestes promeses electorals que varen estar
duent a terme allà.

L’ATB, l’Agència de Turisme de les Illes Balears, els
consells insulars, el Govern... s’estan fent la major part de les
qüestions que vostè està aplicant aquí, que vostè està demanant,
les estam aplicant cada dia, cada dia!, amb la Llei de canvi
climàtic, amb la Llei de lloguer turístic, amb les limitacions que
es plantegen per part dels ajuntaments d’accessos a Sa Calobra,
per exemple, que hem vist ara o a Cala Varques, amb el
projecte de l’impost turístic, amb les campanyes conjuntes de
conscienciació d’estalvi d’aigua, amb els ajuts territorials per
a plaques solars a empreses, amb la Llei d’Es Trenc, Parc
Natural, amb les lleis d’ampliació de Cabrera, de Dragonera,
amb els autobusos de l’aeroport a les zones turístiques, amb els
projectes de l’impost de turisme sostenible, etc.

Està d’acord o no està d’acord amb el seu programa
electoral, Sr. Aguilera?, hi està d’acord o no? Els ciutadans que
els varen votar hi estan d’acord, volen que apliqui vostè el seu
programa electoral o no? 
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Jo vull aplicar el programa electoral de MÉS per Mallorca,
jo vull aplicar el programa dels acords pel canvi i això ho fem
cada dia, tenc la sensació que és que no ens entenem, que
parlam llenguatges diferents perquè tot el que vostè demana
s’està aplicant cada dia. Tot el que la seva formació política
demana cada dia s’està aplicant amb mesures concretes.
Evidentment no totes poden tenir accions immediates i
conseqüències concretes immediates, però totes i cadascuna
d’aquestes es duen a terme.

El que no podem fer és anar a rebuf de comptes de Twitter
que lògicament tenen un grau d’exigència molt elevat, però el
Govern ha de prendre les decisions...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi concloent, Sr. Vicepresident, per favor.

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

...vaig acabant, Sr. President, han de prendre les decisions
de manera raonada, amb dades objectives, amb estudis que
estam demanant ara, ara tenim indicadors de sostenibilitat per
primera vegada, per primera vegada s’estan prenent decisions
amb indicadors, tant des de Medi Ambient com de l’Agència de
Turisme de les Illes Balears i per tant, jo crec que... com que
crec que parlam del mateix, com que vist el seu programa
electoral s’assembla molt al que MÉS per Mallorca va
presentar, crec que ens podrem entendre i podrem arribar a
acords.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sr. Vicepresident. 

III. Moció RGE núm. 5183/17, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió administrativa i
serveis que presten els auxiliars tècnics educatius als
centres de les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lacio RGE núm. 1672/17.

Doncs passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Moció RGE núm. 5183/17,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
administrativa i serveis que presten els Auxiliars Tècnics
Educatius als centres de les Illes Balears, derivada del debat de
la Interpel·lacio RGE núm. 1672/17.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la
Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, una altra vegada a tothom,
bé, en primer lloc ara que tractam aquesta moció vull saludar
a tots els representants dels auxiliars tècnics educatius que ens

acompanyen avui, gràcies per la vostra presència, sobretot a
Puri, membres de la plataforma i diferents representants, tant
sindicats com del col·lectiu, que defensen els drets d’aquest
personal i que evidentment són ells el motiu, els promotors
d’aquesta moció perquè sense ells, evidentment, la nostra
funció no tendria raó de ser en relació amb aquest tema.

Hem presentat aquesta moció que avui debatem tots els
grups parlamentaris, resultat de la interpel·lació que vàrem fer
al conseller d’Educació fa un parell de setmanes, davant un
problema important d’assistència als centres educatius, el dels
auxiliars tècnics educatius que s’havia de solucionar aquesta
legislatura i que encara es troba pendent.

Pensam... a dia d’avui tots sabem la importància que tenen
els ATE a les escoles, vull repassar, perquè és important que
consti també en acta que fan tasques importantíssimes en la
vida diària dels nins i de les nines amb necessitats educatives
especials, alumnes amb discapacitat que els impedeix
l’autonomia personal, que no poden rentar-se, vestir-se, menjar
o desplaçar-se, que necessiten assistència en els canvis d’aula,
que necessiten vigilància als patis i que necessiten
acompanyament fins i tot a l’entrada i sortida de les classes.

També participen en la relació del tutor amb la família i en
el desenvolupament de l’adaptació curricular d’alumnes amb
necessitats. Són tasques no sanitàries, però imprescindibles per
a l’autonomia personal d’uns infants que tenen dret a la inclusió
en centres ordinaris i per això nosaltres, després d’escoltar
aquest col·lectiu afectat, presentam aquesta moció i demanam
el suport de tota la cambra parlamentària.

Ens preocupen tres qüestions. En primer lloc, hi ha un
problema de manca de recursos perquè s’ha retallat aquesta
assistència als centres educatius. Dic que s’ha retallat perquè...
sí, Sr. Conseller, per favor, escolti perquè l’altre dia vàrem fer
la interpel·lació.

Al segon pacte de progrés hi havia 230 ATE, és vera que a
la passada legislatura únicament es va passar a 272 llocs, però,
per altra banda, vostè sap, Sr. Conseller, que només ha ofert set
llocs nous. Si han incrementat tant les matriculacions de nins
aquesta darrera legislatura, aquests darrers dos anys, la
proporció que hi ha entre els ATE que hi ha als centres
educatius i els nins que tenen necessitats especials a dia d’avui
diagnosticats, sense comptar els que estan sense diagnosticar,
evidentment és d’una gran insuficiència de personal ATE. Si
vostè considera que no hi ha personal insuficient, Sr. Conseller,
a mi em sap greu, però nosaltres hem escoltat el col·lectiu i
hem escoltat la gent afectada i consideram que falta personal
auxiliar tècnic educatiu.

També tenim dubtes, Sr. Conseller i senyors diputats, que
s’hagi tramitat correctament aquest increment de places que
s’ha fet durant aquesta legislatura, perquè no sabem si s’ha
consultat degudament al comitè intercentres, les condicions
laborals, si s’ha consultat i s’han negociat com pertoca les
seves funcions, la seva destinació i, com li deia, si a Balears
tenim diagnosticats segons les xifres que tenim nosaltres a dia
d’avui 2.523 alumnes amb necessitats educatives especials, i
encara hi ha molts de nins -com els deia- que estan pendents de
diagnosticar, evidentment... tenint en compte també els nins

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705183
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201701672


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 75 / 25 d'abril de 2017 4275

amb necessitats especials que vénen d’altres comunitats, que
vénen de fora, ens surt que hi ha un ATE per cada 8 nins NEE.

És vera que vostè ens deia l’altre dia que no podem fer
aquesta regla de tres, però d’alguna manera hem de simbolitzar
la manca de recursos. Si a més a això hi afegim, que no ho hem
tengut en compte, el fet que hi ha molt de personal que no té
una jornada completa, que fa menys hores, evidentment en
jornades parcials, encara hi ha nins que tenen necessitats en
exclusiva, a temps parcial i, per tant, la necessitat o les
mancances encara són majors.

Ens trobam també amb un problema greu que ens transmet
la plataforma, que ens transmeten els representants i per això
hem presentat aquesta moció, i és el tema de la precarietat de
les condicions laborals.

Els auxiliars tècnics educatius van sobrepassats de càrrega
de feina, és un problema que deriva de la falta de personal i de
la precarietat de les contractacions existents i aquí vull fer una
reflexió a tots els diputats. Vegem, fa dos anys que governa el
tercer pacte de progrés, parlam d’un govern que es diu
progressista, que s’omple la boca d’un Pla de lluita contra la
precarietat laboral. Senyors diputats i senyores diputades, quina
lluita estan venent en aquest govern progressista, si tenen la
precarietat dins casa seva? Posin ordre dins casa seva i després
ens podran vendre un pla de lluita contra la precarietat laboral
al carrer, però comencin per posar ordre, per posar fre a
aquesta precarietat laboral dins el personal que tenen dins el
Govern, que forma part de la seva estructura administrativa. No
passin la pilota d’educació a funció pública, de funció pública
a educació amb l’excusa de qui té la competència, són vostès,
els grups de l’esquerra, el Partit Socialista que va vendre que
regularitzaria els contractes d’aquesta gent, ho va vendre fa
molts anys, no ara, fa molts anys que ven això i estam a dos
anys de legislatura, a mitjans de legislatura, i encara no ha
solucionat aquests problemes.

Què tenim ara? Que no escolten les seves reivindicacions i,
per tant han fet treballadors de primera i treballadors de segona. 

Els auxiliars educatius fan feina en els centres educatius,
tenen els mateixos drets laborals que la resta de treballadors i
volen tenir, per tant, també contractes laborals com la resta de
treballadors; volen dotze mesos a l’any com la resta de personal
docent, amb les seves vacances d’un mes, amb els seus dies
d’assumptes propis, igual que la resta de personal; tenen dret a
triar quins són els dies d’assumptes propis, que per això són
propis, que es vulguin agafar; tenen dret a tenir la jornada
completa. Tenen dret a tenir un contracte per un any amb les
seves vacances.

Un altre tema, si acaben la feina en divendres... 

(Alguns aplaudiments)

Idò sí, ja poden aplaudir els membres del Govern, el que
han de fer és una mica de feina i posar en ordre tota aquesta
gestió que els reclamam des de... -per favor, estaria bé que
escoltassin, i després, si hi estan d’acord, poguéssim aprovar
aquesta moció. 

(Remor de veus)

Si els auxiliars...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpin. Silenci, per favor. Gràcies.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Un altre exemple, també podrien aplaudir, si acaba la feina
en divendres un auxiliar tècnic educatiu té dret a finalitzar el
contracte en diumenge i fan demandes perquè els acomiaden en
divendres per no pagar-los el cap de setmana, això és
precarietat laboral. I vostès em diran, i això és d’ara? No, però
qui és que ven el Pla de precarietat laboral? Qui és que ven la
lluita contra la precarietat laboral? Vostès, els del tercer pacte
de progrés. Idò, posin ordre dins casa seva i aprofitin aquest pla
de precarietat laboral per solucionar els problemes que tenen
dins la casa abans de posar ordre al carrer. 

I un mínim d’educació estaria bé quan parlen la resta de
diputats, si no els sap greu. 

Un altre exemple els posaré també de precarietat laboral. Si
un auxiliar té un contracte de cinc hores i un nin es queda a
menjador, si té un contracte de nou a dues, el que han de fer és
incrementar l’hora que falta i passar de nou a tres. Idò no, què
passa?, s’envia aquest ATE a un altre centre i es col·loca un
interí que tengui les sis hores per no haver d’incrementar
aquesta hora complementària. Això també és precarietat laboral
i és abusar d’aquesta gent i traslladar-la de centre per d’aquesta
manera no haver de pagar aquesta hora més. 

Sí sabem que a resultes de la nostra interpel·lació, Sr.
Conseller, vostè es va reunir amb la Plataforma dels ATE, que
li havien demanat una reunió i no s’havia pogut reunir fins ara,
per tant, almenys agraïm aquesta reunió, però sí sabem que,
encara que els ha escoltat, només ha posat excuses a totes les
seves peticions, només s’ha compromès a fer contractes de deu
mesos a set hores, això no és igualtat de condicions laborals,
això no és igualtat. Ells reclamen igualtat de condicions, com
la resta de personal dels centres, i el que no és igualtat és
discriminació i és precarietat laboral. 

Jo també els diré, perquè tal vegada no són conscients, del
que suposa incrementar aquestes jornades, i aproximadament,
si tenim en compte que hi ha una conselleria que té més de 800
milions d’euros que pagui 80.000 euros a millorar les jornades
de la gent que fa feina d’ATE no crec, Sr. Conseller, que suposi
una despesa molt elevada. Per tant, no em posin excuses de
falta de disponibilitat pressupostària, no em posin excuses de
falta de doblers. Si falten doblers prioritzin els col·lectius de
suport als nins i si no posin més partida a la Conselleria
d’Educació. 

Una altra reivindicació és el tema de concurs de trasllats.
Facin un concurs de trasllats amb total publicitat i
transparència, que els ATE es puguin moure no només entre
zones sinó dins les zones. Facin noves oposicions ara que és
viable per incrementar el nombre d’ATE i eliminar la interinitat
que tenen, estan negociant amb Madrid, negociï en defensa del
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col·lectiu, són places prioritàries -Sr. Conseller, per favor,
escolti-, són places prioritàries que donen suport a les escoles,
hauria de ser...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, Sra. Riera, un momentet. Guardin silenci, per
favor. Gràcies.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Jo, entenc que es posin nerviosos, deu ser perquè qualque
raó tenen quan els reclamen les coses que no fan, però una mica
d’educació també és escoltar la gent que parla en nom d’un
grup i que parla en nom d’unes reivindicacions que se’ns han
traslladat, i si hi estan d’acord, les aprovin. Si no hi estan
d’acord, no les aprovin, però almenys les escoltin. 

També li dic que el personal ATE hauria de formar part de
les reunions del claustre escolar, i els diré, és important
intercanviar informació a les reunions d’equip per saber
prèviament, de començament de curs, quins nins tendran
necessitats durant el curs. Els ATE ens han transmès que ara
s’assabenten dels nins que han de cuidar el primer dia de classe
perquè els contracten el primer dia. És vera que això és una
cosa que es podria també millorar, Sr. Conseller, o senyors
diputats, per tant, estaria bé que els contractes fossin de tot
l’any perquè d’aquesta manera els ATE començarien també a
principi de curs, no el dia que comencen les classes, i, a més,
periòdicament haurien de poder assistir a les reunions de
claustre per poder fer aquests intercanvis amb els docents del
tractament que es fa als nins.

Després, en qüestions de formació, el conseller va dir l’altre
dia que es feia una jornada específica per als ATE, els he
d’aclarir que es fa perquè l’ha demanada el col·lectiu, però
també es fa necessària formació específica, des de l’EBAP o
des de la conselleria, dirigida als ATE, en funció de les seves
tasques, no només jornades concretes. Posin un programa
complet de formació per a aquest personal. 

Els he dir que no han fet gaire cas a aquest col·lectiu des de
Funció Pública, no els han fet massa cas tampoc des
d’Educació. Crec que és important que aquesta moció d’avui
vostès la pensin i donin suport a aquestes reivindicacions, són
reivindicacions justes, han empitjorat durant aquesta legislatura
i tenim el tema, sobretot, que els ATE depenen de dues
conselleries, són personal no docent, però fan feina a centres
docents, depenen de Funció Pública i depenen d’Educació.

Per tant, un dels temes que vostès deien que havien
d’arreglar, que era la dependència d’Educació...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, conclogui, per favor. Gràcies.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... -sí-, per poder gestionar directament amb major rapidesa
el personal ATE, també estaria bé que fessin el màxim esforç

perquè es fes efectiu ja, perquè fa dos anys de legislatura i
encara no s’ha solucionat.

Després, ja per concloure, senyors diputats i diputades,
demanaríem que donassin suport a un apartat que fa referència
a la concertada. Com ja els vàrem dir, hi ha un 40% de nins a
Balears que estudien a la concertada, però resulta que dels 370
ATE només n’hi ha 68, per tant, la distribució no és
proporcional. A nosaltres ens és igual que incrementin la
despesa de funcionament o que facin una delegació de nòmina,
l’important és que incrementin els recursos i que els nins de la
concertada no es trobin discriminats perquè no només fan
personal de primera i de segona en precarietat laboral sinó que
també fan nins i nines... 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... amb necessitats de primera i de segona amb aquestes
situacions.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn d’intervenció del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears per defensar les esmenes RGE núm. 5521, 5522,
5523, 5524, 5525, 5526 i 5527/17. Per defensar les esmenes té
la paraula el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Voldria agrair
la presència de representants del col·lectiu d’ATE, o auxiliars
tècnics educatius, per a nosaltres molt més curt ATE, i agrair,
com no, idò la seva lluita i que avui es parli d’elles i d’ells per
intentar millorar la seva situació, però sobretot la de nins i
nines, com explicaré ara. 

Fa un parell de setmanes que, com ja ha dit la Sra. Riera, va
presentar una interpel·lació i avui tenim aquesta moció. En
aquella interpel·lació, com si fos un duel titànic entre
l’exconsellera Núria Riera tant de Funció Pública com
d’Educació i el conseller actual Martí March, idò, en aquesta
interpel·lació la primera demanava sobre la política general del
govern sobre la gestió de serveis que presta aquesta col·lectiu.
Qui va guanyar aquest duel de titans? Cap dels dos. Una
vegada més, i ara ho hem vist una vegada més, ho torn a
repetir, es varen retreure què havien fet o deixat de fer durant
els seus mandats.

La realitat és que aquest col·lectiu porta molts anys
demanant solucions als problemes i necessitats i cap dels dos
partits polítics han millorat, el Govern, millor dit, han millorat
de forma notable el que demanen. Per mostra, hemeroteca, tan
simple i només una mica. 
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Diario de Mallorca: “Asistentes de niños con discapacidad
denuncian su precariedad laboral”, això és de 20 de gener de
l’any passat. Sobretot, important, veure com aquest col·lectiu
es va reunir després de veure que aquest govern en aquest sentit
no escoltava i que per primera vegada en les diferents illes
varen aconseguir treure un document consensuat, “Ni un dia
més sense ATE”, de maig de 2016. A més, com no, en el cas,
per exemple, de Diario de Ibiza en el cas d’aquesta reclamació:
“profesores, alumnos y FAPA piden que las bajas de ATE se
cubran de inmediato”. O qüestions tan personals com Diario
de Mallorca: “un ángel de la guarda para Joan”. Quantes
mares i pares han denunciat públicament als mitjans de
comunicació veure que els seus fills i filles no tenen els
especialistes necessaris. Avui parlem concretament d’un
col·lectiu que són els ATE.

Més qüestions. Sobretot abans de parlar de les nostres
esmenes i del vot sobre la resta he de fer algunes reflexions.
Voldria començar parlant dels nostres nens i nines i adolescents
que estan darrere aquest col·lectiu. També hem de parlar de les
seves famílies i del professorat que treballa amb ells als nostres
centres, i jo també com a docent ho sé de primera mà; aquest
col·lectiu que dia a dia treballa, comparteix, pateix i aprèn,
entre d’altres coses, és un col·lectiu majoritàriament format per
dones que quasi mai no han tingut o han estat escoltades, i que
han estat a cavall entre les dues conselleries, Funció Pública i
Educació, unes treballadores i uns treballadors que
pràcticament han estat invisibles, i només el govern de torn ha
actuat per apagar focs; sí, Sr. March; sí, Sra. Riera; per apagar
focs.

La direcció, les famílies i el centre van fer renou, aquest
setembre, Sr. March, escolti’m, quan va començar el curs a
Eivissa, feien molt de renou, a Can Misses, per exemple. Sr.
March, haurem de dotar de més personal si la població escolar
augmenta, com veim en aquests anys, a la nostra comunitat?
Per què no ho han fet? També li he de dir, Sr. Conseller, que no
ens podem fer trampes al solitari quan deim que hem
incrementat els recursos, quan el que estam fent és només
contractar els professionals per a unes hores concretes, com
s’ha comentat aquí i dies enrere. Hauríem de tenir el nombre
d’hores efectives i així podríem comparar-ho. 

Què he de dir a la Sra. Riera de la passada legislatura? Ella
ho va viure de primera mà, però em sembla cínic, i només
utilitzaré una paraula, tot l’interès que avui mostra, setmana a
setmana, tant vostè com el seu partit, sobre educació i totes les
necessitats que hem patit i continuam patint als nostres centres.
Sra. Riera, quan reclamarà més sous per a la nostra comunitat?
Ara podem presentar totes les propostes oportunes per a les
nostres illes en els pressupostos generals de l’Estat que ara
mateix s’estan tramitant en el Congrés. Ho han fet? Si no ho
han fet després no vinguin a reclamar.

Per tant avui volem des de Podem fer un reconeixement de
totes les persones que conformen aquest col·lectiu i que fan tot
el possible, i a vegades l’impossible, davant les mancances que
des de les dues conselleries pateixen. Volem continuar mirant
cap al passat i no solucionar els problemes que hem tingut i
tenim?, o mirem cap al futur i cercam solucions? Avui des de
Podem portem un grapat molt important de propostes per
esmenar aquesta qüestió, però hem de posar damunt la taula

determinades qüestions que no puc passar per alt. I què passa
amb el nostre alumnat que necessita d’aquestes persones en el
seu dia a dia? Com s’explica que per cobrir una baixa tardi
dues setmanes la Conselleria d’Educació? Primer, la direcció
ha de fer la petició a Educació; aquesta, elevar a Funció
Pública; i aquesta, per últim, a Hisenda; i posteriorment s’ha de
recórrer el camí contrari. Podem parlar d’una administració
eficient, Sr. March?, Sra. Riera? Hem de dir un no rotund. A
més molt d’aquest alumnat no pot estar cap dia sense aquestes
persones que l’ajudin en el seu dia dins els nostres centres. 

Què passa quan un dia, tres dies o una setmana estan sense
ATE?, què pot fer la direcció del centre? A vegades fa, o fan,
o poden fer malabarismes per esmenar aquesta necessitat, però
moltes vegades les famílies han de prendre la difícil decisió de
no dur el seu fill o la seva filla al centre, com per exemple a
Menorca. Ahir vaig parlar per telèfon amb el representant de
TEA, una de les persones que des de la Fundació per a
persones amb discapacitat de Menorca vénen reclamant la falta
de personal -AL, PT, ATE...- per als seus infants. Com és
possible que un ATE hagi de fer-se càrrec de tres alumnes que
tenen mobilitat reduïda? Això està passant en algun centre de
l’illa de Menorca. Per suposat també a Eivissa i Mallorca fan
falta més especialistes. Això és inadmissible, o faria la
pregunta: és admissible? No, un segon no rotund.

El mes d’octubre es va aprovar una proposició no de llei
que també el Partit Popular va fer sobre dotació de personal de
suport. Sr. Conseller, què s’ha fet al respecte? D’acord, aquí
tenc la..., no tenc temps, aquí està i tenc el certificat del que es
va aprovar. 

D’altra banda, podem parlar d’una escola inclusiva quan no
tenim els recursos humans perquè el nostre alumnat puguin
estar dins les aules amb tots els seus companys i companyes?
Un tercer no rotund. 

Més aspectes fonamentals. Com és possible que un ATE no
sigui a les reunions de l’equip docent? No hi ha comunicació ni
col·laboració amb els seus companyes que treballen
conjuntament, o teòricament, amb aquest alumnat?
Simplement, surrealista. 

I per últim i no menys important: les nostres nines i nins i
adolescents no són simples nombres o ràtios, aquest col·lectiu
és tan fràgil que necessita d’aquestes recursos humans per al
seu desenvolupament com a estudiants i com a persones dins
les nostres aules i centres, un col·lectiu, juntament amb les
seves famílies i direccions dels centres, que ha de lluitar moltes
vegades amb la “burrocràcia” -dic “burrocràcia”-
administrativa, veient com uns recursos imprescindibles són
denegats perquè diuen que no hi ha sous, no els correspon o no
es pot fer més; és inadmissible aquesta situació si volem parlar
d’una escola inclusiva i ajudar-la en el seu dia a dia. Quants de
centenars de milions d’euros hem vist a la nostra comunitat
invertits en construccions faraòniques? Ja ho he dit moltes
vegades des d’aquest faristol i a la Comissió d’Educació; avui
ho tornaré a dir alt i clar: quina educació volem per a la nostra
societat?

I ja per acabar, i voldria continuar amb moltes més, hem
presentat diferents iniciatives. Esperem que ens les aprovin, i
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especialment demanaré al Partit Popular que si vol el nostre
suport ens admeti aquestes esmenes. És obvi per a mi com a
docent, i aquest tema porto molt de temps seguint-lo, i des de
Podem creiem que és fonamental la creació d’un grup de treball
per intentar que la plataforma d’ATE, els representants
sindicals, la Direcció General de Funció Pública i la
Conselleria d’Educació cerquin solucionar aquest problema,
aquest problema que tenim; entre altres qüestions, com vostè ha
dit molt bé, entre altres qüestions tan difícil seria informatitzar
el procés d’adjudicació de les places vacants com es fa a la
Conselleria d’Educació?, o també per a nosaltres és
fonamental, i per suposat per a ells i per als nostres nens, nines
i adolescents, una formació específica per a aquest col·lectiu.
També, per suposat, com s’ha comentat, no és justa i necessària
una unificació de les condicions de feina, que la Sra. Riera ara
abanderava de la precarietat laboral?, també de drets i de
retribucions.

Continuo. És obvi també, o creiem, i ells ho diuen també,
la definició del perfil d’ATE i per suposat la seva qualificació
i el reconeixement de les seves funcions. Això és fonamental
que s’asseguin totes les persones que puguin corregir i arreglar
aquesta qüestió. I per suposat el concurs de trasllat amb un
acord, i per suposat garantir la seguretat jurídica.

Per tant esper i desitjo que el Partit Popular accepti aquestes
esmenes. Sra. Riera, ha vist que en portem un grapat important.
Depèn de vostè que la resta de punts que ha presentat en
aquesta moció s’aprovin. 

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Passam al torn d’intervenció del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca per defensar les esmenes RGE
núm. 5528 i 5529/17. 

(Remor de veus)

Per defensar-les té la paraula el Sr. Diputat Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Benvinguts,
també, els representants del col·lectiu d’ATE. Avui a través
d’aquesta moció, Sra. Riera, ja li vaig comentar l’altre dia que
ens està portant molts temes d’educació, i evidentment ens
planteja un tema important i preocupant. Llàstima que quan
se’n podia ocupar no se n’ocupés amb tanta energia però, bé,
jo ja li he dit que vostè és a l’oposició, té tot el dret d’ocupar-
se’n i ben fet que fa.

Jo l’opinió que tinc, i ho dic perquè després del seu discurs
i després del discurs del Sr. Aguilera he anat modificant sobre
la marxa el posicionament del meu grup sobre la seva moció,
i la impressió que en tinc vista en el seu conjunt és que vostè
planteja tota una sèrie de temes que s’adrecen a una
problemàtica real que s’ha de resoldre, però també la veritat és
que s’estan fent avenços, s’han fet avenços, jo crec que s’estan

fent avenços importants, malauradament no suficients, i per tant
jo crec que vostè avui ha perdut una gran oportunitat de
contribuir de veritat perquè aquests avenços es materialitzin i
que realment fem d’una forma constructiva un toc d’atenció al
Govern, demanar-li que s’ocupi més a fons d’aquesta
problemàtica, perquè és veritat que és una problemàtica que,
per motius que no ve al cas esmentar, doncs sempre va quedant
en un segon pla, mai no és prioritària, sempre va quedant en un
segon pla,, sempre es va apedaçant i mai no s’arriba a resoldre
en el seu conjunt. 

Jo crec que vostè, avui, amb el seu to, i amb la demagògia,
jo crec que una de les dosis més altes de demagògia que jo he
sentit en aquesta cambra, vostè avui ha frustrat com a mínim
que el nostre grup doni suport a gran part del que vostè ens
proposava i els altres grups saben que he estat treballant punt
per punt i venia avui disposat a donar suport a alguns punts.
Però a mi em sap greu, però al seu circ i d’alguna manera
també al del Sr. Aguilera, ho sento però nosaltres no ens hi
sumarem. Vostè sap que nosaltres tenim una postura que ens
dóna un marge de maniobra i per tant, una postura de frontissa,
de poder donar un toc d’atenció al Govern, però a nosaltres
realment el que ens preocupa és avançar de forma constructiva
en la millora dels problemes i no venir a fer aquí un míting
totalment eixorc, perquè no du enlloc, que és el que vostè ha
fet. I miri, ha aconseguit indignar-me, ha aconseguit indignar-
me i alguns companys d’escó ho han pogut veure.

Nosaltres quin creiem que és l’objectiu que cal aconseguir
en la regulació del col·lectiu d’ATE? Nosaltres el que
considerem és que fa falta un marc jurídic global que doni
resposta a tots els temes que precisament vostè planteja a la
seva moció, fa falta un marc jurídic legal, que no hi és, perquè
s’ha anat fent i s’ha anat improvisant a mesura que han anat
sorgint necessitats. I nosaltres creiem que aquest marc jurídic
global hauria de definir el perfil i les funcions, per exemple, en
el tema doncs polèmic del seu nivell d’integració en els equips
de suport, això s’hauria de resoldre; s’hauria de resoldre la
qualificació professional d’aquests treballadors, o d’aquestes
treballadores; les seves condicions de treball, que haurien de
ser homogènies, evidentment per a tot el col·lectiu i que hi
estem totalment a favor i donem suport als esforços que es fan
en aquests moments en el Govern perquè això s’assoleixi;
s’haurien de regular els mecanismes de gestió del personal i,
per tant, com es gestionen les baixes, com es gestionen les
substitucions, i també evidentment donar resposta a les
necessitats de formació permanent.

A tot açò és al que nosaltres creiem que s’ha de donar
resposta i a tot açò és al que nosaltres veníem avui disposats a
donar suport, però, malauradament amb el seu to i amb el seu
nivell, jo fins i tot diria de cinisme, no tindrem més remei que
cercar a través d’iniciatives pròpies i amb acords amb altres
grups la manera d’avançar en tot això.

Jo li ho dic molt sincerament, perquè vostè sap, i molts dels
seus companys ho saben, molts dels seus companys ho saben en
comissió, que hi ha hagut possibilitats de trobar acords amb el
nostre grup, però, per aquesta via, vostè perd totalment la
possibilitat d’arribar a acords i, per tant, d’ajudar realment als
treballadors que es troben amb aquesta problemàtica. Perquè
aprofito per explicar-los aquí que la problemàtica que vostès

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705528
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705529


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 75 / 25 d'abril de 2017 4279

tenen no se solucionen amb discursos incendiaris, sinó que se
solucionen fent reunions, treballant a fons els problemes i
intentant trobar-hi solucions.

Vostè, Sr. Aguilera, també, és clar, li ho he de dir, vostè
també fa un discurs molt melodramàtic, però vostè sap
perfectament quin és el problema al qual ens enfrontem, i aquí
d’alguna manera venia la meva primera esmena, la meva
primera esmena quan parlava de les disponibilitats
pressupostàries, és clar, diu: ara és això escola inclusiva? Idò,
ja li responc jo, no, no és escola inclusiva, és clar; és que el que
intentam, amb els recursos que tenim, és intentar fer una
societat més inclusiva i també una escola més inclusiva. I per
tant, vostè ve aquí a estripar-se les vestidures i vostè sap
perfectament la quantitat de necessitats que hem d’atendre amb
els pressuposts de la comunitat autònoma. I, tot i que jo,
insisteixo, venia aquí amb una actitud de donar suport també a
moltes de les seves esmenes, em sap greu, però m’han indignat,
i jo, amb aquesta actitud, em sap molt de greu, però a mi no
m’hi trobaran, i, per tant, als punts que pensava donar suport,
em sap greu, però m’ho he repensat i ja anuncio que retiro les
esmenes que he presentat, perquè evidentment eren unes
esmenes amb voluntat de trobar punts d’acord, però amb
aquesta manera és impossible, per tant, retiro les esmenes i
anuncio el nostre vot contrari a tots els punts de la moció.

Nosaltres volem donar suport, donar suport i no interferir
els esforços que es fan per millorar aquesta situació i és per
aquest motiu que, tal com acabo d’anunciar, votarem en contra
de la moció.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Passam al torn de fixar posicions. Pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra.
Diputada Bel Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Riera, no m’ha
sorprès gens la seva intervenció, he de confessar que m’ha fet
encara encalentir un poc més, i jo pens que totes les persones
que són aquí, membres de sindicats i del col·lectiu de
treballadors i treballadores d’ATE, si l’han escoltada i recorden
que vostè era consellera de Funció Pública, i després la tercera
consellera d’Educació, ja està bé, per favor, Sra. Riera! Ja està
bé de vergonyes!

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Vergonya! Ni tic-tic, ni tic-tac, no va fer res, ni tic-tic, ni
tic-tac...

(Continua la remor de veus)

Res no va fer! Ara li ho explicaré què fem, ara li ho
explicaré.

Començaré de forma contundent, encara un poc més, Sra.
Riera, no em puc creure el cinisme amb el qual actua, és que
només sent vergonya en llegir la moció que presenta, després
d’haver estat no només consellera d’Educació, sinó també
consellera de Funció Pública. Ningú com vostè sap què va fer
vostè mateixa pel col·lectiu d’ATE, per si qualcú té dubtes, jo
ho diré: res! Ara, com a diputada, pretén fer una moció i vendre
que, gràcies a aquesta moció, milloraran les condicions dels
treballadors i treballadores. Vostè fa mocions, el Govern actua
i per primera vegada en deu anys fa millores en les condicions
de treball i en les condicions dels ATE, pactades a les meses de
negociació.

El que va fer el PP amb els seus tres consellers d’Educació
a l’anterior legislatura va ser consolidar la precarietat laboral,
tant reduint l’horari de la jornada, que va baixar fins a 5 hores
22, crec que és, com reduint el període de treball anual, que va
passar a 9 mesos. 

Parlava d’educació, i ni aixeca el cap per mirar.

Tenim ATE que treballen a jornada completa i ATE que
van entre 5 i 6 hores i, a més a més, tenim ara ATE que fan
feina 9, 10 i 12 mesos a l’any. Un bon bullit, Sra. Riera!, un
bon bullit que vostè va mantenir i va agreujar, que quedi ben
clar això!

Però aquest Govern s’ha posat per feina i a una propera
mesa sectorial, després de meses de negociació, hi durà la
unificació de jornades i del període treball. Els ATE passaran
a treballar a jornada completa, que suposa 7:30 hores, per
poder atendre el període lectiu, els serveis complementaris,
com són escola matinera, sortides lectives, transport i
menjador. I a més, tothom treballarà 10 mesos per garantir les
vacances i dies de permís del col·lectiu, així com la planificació
del curs durant els primers dies de setembre i l’avaluació de la
tasca feta els darrers dies de juny. Tothom podrà treballar des
de l’1 de setembre al 30 de juny. Una mesura que implica una
dotació pressupostària d’1 milió d’euros i que es preveu que es
pugui aplicar ja per al proper curs escolar 17-18.

Una altra qüestió recorrent són les funcions dels ATE i a les
demandes de la moció es veu una confusió ben clara, les dones
i els homes que treballen com a ATE tenen la funció d’assistir
l’alumnat amb necessitats educatives especials, perquè puguin
ser inclosos a l’escola ordinària. Els ATE no són auxiliars
d’altres mestres, ni són personal addicional de centres
educatius. Les seves funcions van lligades a les necessitats de
l’alumnat assignat, per tant, no hi ha places assignades a
centres, igual que si augmenta la població escolar, no vol dir
que augmenti la població que necessita ATE, i tampoc no vol
dir que l’alumnat amb necessitats educatives especials, tot
necessiti ATE, és que vostès varen fer una trampa de
precarietat laboral, que després explicaré.

Aquestes funcions estan recollides a la Resolució del
director general de Treball, publicades al BOIB del 14 de maig
del 2009, però, a més, s’ha previst, després d’anys de falta
d’oferta formativa per a aquest col·lectiu, durant aquesta
setmana es fan cursos a l’EBAP de formació per als ATE,
perquè cal que revisem i clarifiquem aquestes funcions. La
feina no està acabada, però és una feina futura.
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I una altra millora també molt demandada, tant pels centres
com per les famílies, és la substitució àgil en cas de baixes. Ja
en els pressupostos d’enguany es va fer un canvi, una
modificació a la Llei pressupostària, i s’ha agilitat el procés de
substitució a través d’una dotació immediata de baixes,
possibilitant que l’informe preceptiu de sol·licitud s’entregui a
posteriori; el primer és atendre l’alumnat i després es fa la
paperassa.

Finalment, i per concloure, el Govern té el full de ruta per
continuar millorant les condicions del col·lectiu d’ATE: millora
de les condicions i unificació d’aquestes condicions, després es
procediria al concurs de trasllats i, finalment, a una oferta
pública de treball. 

I tornant al principi, no volem participar d’aquesta
demagògia de la moció presentada per una exconsellera que
quan va gestionar no va fer res. Sí, va fer una cosa, que va ser
utilitzar el personal d’ATE per evitar, excuses no, per evitar
posar PT i AL; vostès era “pobrets, pobrets, els envii un
auxiliar, i venga, i m’estalvii la meitat del sou”; sí, senyora,
vostès varen crear precarietat laboral i manca d’atenció de
qualitat per a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

I, Sr. Aguilera, tampoc no entenc el seu joc, no entenc com
juguen al joc del PP. Duim gairebé dos anys de vida
parlamentària, i encara fa joc a la demagògia del PP. La realitat
es canvia posant-hi les mans, no jugant el joc de les conxorxes
parlamentàries. Fer el joc al PP significa aplaudir les polítiques
del PP. Que no hem avançat tot el que voldríem, és cert;
continuam treballant de valent per millorar encara més les
condicions de formació, de titulació, de període de treball del
col·lectiu d’ATE, i sobretot per millorar l’atenció de l’alumnat
amb necessitats educatives especials; com sempre, les persones
són el primer.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. 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, benvinguts
també els i les representants del col·lectiu dels ATE.

Ja avanç que votarem a favor dels punts d’aquesta moció,
excepte en el primer punt, que ens abstendrem perquè no sabem
la necessitat real dels centres educatius. Ha de ser el Govern
que decideixi quins professionals han d’entrar dins l’aula, ja
siguin ATE, PT o AL. I abans d’explicar la nostra postura
volem agrair el fet que el conseller d’Educació i el director
general d’Innovació rebessin la setmana passada a la seu de la
conselleria els representants dels auxiliars tècnics educatius en
qualitat de sindicat STEI. Només vull recordar que la reunió
mantinguda es va demanar el maig de l’any passat; després
d’onze mesos d’espera s’ha d’agrair també l’actitud dialogant

per part d’aquesta conselleria. Ara bé, potser el fet de no
dependre únicament d’aquesta conselleria és un dels principals
problemes d’aquest col·lectiu, que es troba moltes traves des de
la d’Hisenda, Pressuposts i Funció Pública. Per això la reunió
amb el conseller d’Educació va ser molt cordial però poc
fructífera. 

Hi ha al voltant de 280 auxiliars tècnics d’educació a les
Illes Balears; és de les poques coses que tenim clares sobre
aquest sector que tant ajuda i tan necessari és a les nostres
escoles. Per això allò més important és definir el perfil dels
ATE, qualificar la seva feina i reconèixer les seves funcions,
perquè les funcions d’aquest personal no poden ser arbitràries
segons ho decideixi l’equip directiu del centre, bàsicament
perquè això pot ser discriminatori d’un centre a un altre, i el
que es vol són igualtats de criteris. Per tant, que s’estableixi un
marc de funcions i, a partir d’aquí, que cada centre el
desenvolupi segons les seves necessitats.

És important unificar i equiparar les condicions laborals de
tots els ATE seguint les normes de mateixa feina, mateixes
obligacions, mateixos drets i, per descomptat, mateixes
retribucions, i això ara no es dóna, hi ha una discriminació de
tracte. S’ha de fer una relació de llocs de feina que garanteixi
la seguretat jurídica dels auxiliars tècnics educatius, fent una
adscripció als centres sempre que es mantengui la necessitat en
aquest centre. I una vegada ho tenguem clar, cal fer un estudi
per saber quines hores necessàries han de fer al llarg del curs
escolar. Com veuen, allò de què parlam és de sentit comú, de
posar ordre, i per això també és important adscriure aquest
col·lectiu laboral a una sola conselleria, al nostre parer, la
Conselleria d’Educació, vist que son treballadors que tenen
cura d’infants amb necessitats educatives especials i funcions
auxiliars dels docents, agradi o no a alguns grups parlamentaris.
Si només es depèn d’un òrgan administratiu s’arreglarien molts
dels problemes que ara estan damunt la taula.

Una vegada s’hagi definit quina feina fan, quina feina es
necessita i de quin òrgan administratiu depenen, convé lluitar
contra la precarietat laboral, perquè aquest govern, i també des
d’El Pi, ens preocupa la precarietat laboral dins les empreses
privades i les condicions de feina de molts col·lectius. Per això
és important donar exemple, i l’administració pública, amb
contractacions precàries i reducció de drets laborals, no és
precisament un exemple pel que fa les condicions de feina. Els
auxiliars tècnics educatius no cobren els mesos d’estiu, els fan
contractes de deu mesos per no pagar les vacances. Per això
votarem que es facin contractes de dotze mesos que van en
contra de la temporalitat, i de més hores diàries, que van en
contra de la parcialitat. Perquè durant la crisi econòmica, quan
els començaren a contractar només per deu mesos, se’ls va
explicar que era una mesura temporal i que en dos anys més o
manco passaria el pitjor. Actualment hi ha uns 160 treballadors
interins fixos discontinus; actualment hi ha gent contractada per
cinc dies a la setmana que no cobra ni dissabtes ni diumenges.
Treballen de setembre a juny i se’ls compten Nadal i Pasqua
com a vacances. No es cobren els mesos d’estiu. Un 35% de la
plantilla d’ATE és interí blindat. 

Que s’arregli aquest desgavell; que es convoquin oposicions
que permetin consolidar els llocs de feina vacants i superar
aquest 35% d’interinitat. Facin un concurs de trasllats d’acord
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amb el conveni col·lectiu i la normativa laboral. Deixin de fer
parts i quarts, de mantenir unes condicions desiguals i amb un
tracte discriminatori. Són 280 persones fonamentals per al
sector educatiu i no pot ser tan difícil. Hi ha una manca de
voluntat política per posar ordre que els ha duit a nombroses
demandes judicials, fins i tot per cobrar el cap de setmana
d’una setmana treballada, i aquests treballadors són part de
l’administració. Volem saber com estan, com haurien d’estar i
quines passes s’han de fer per arribar-hi, perquè de moment
amb aquestes condicions de treball precàries no és possible una
atenció de qualitat dels infants amb necessitats especials. És
aquesta la inclusió que volem?, és aquest el govern de la gent?

Acabaré deixant una cosa clara, que ja he comentat al
començament. El que volem des d’El Pi és que els nins i les
nines de les nostres illes amb necessitats especials tenguin
aquestes necessitats cobertes. El Govern que decideixi com, si
a través d’ATE, de PT o d’AL, però que s’aclareixi i ho faci
amb les millors condicions per a tothom.

Respecte de les esmenes, les del Grup Parlamentari Podem,
en general ens pareixen correctes; algunes pens que se
superposen amb les ja presentades per la proposant, la Sra.
Riera, i ja serà ella que decideixi si les accepta o no. D’altres,
com per exemple la 5521, m’agradaria que s’especificàs més;
és la d’afegir el punt 9 amb el termini de fer un grup de reunió;
m’agradaria que s’especificàs un termini perquè es doni una
solució ràpida i no s’allargui en el temps, que ja fa prop de dos
anys que estam amb aquest tema.

També em volia referir a les esmenes del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, però les ha retirades. Sr. Castells, i Sra.
Busquets, no sé qui ho deia, crec que eren vostès, indignar-se
no basta. No és fer el joc a ningú, ni al Partit Popular, és cercar
solucions. Fa dos anys que governen i el que poden és...

(Alguns aplaudiments)

...i el que no poden és viure in eternum de les errades del
Partit Popular. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, bienvenidos a los representantes del
colectivo de ATE, señoras y señores diputados.

Desde Ciudadanos sí que apoyaremos los puntos de esta
moción al considerarlos todos razonables y que buscan una
solución a unas demandas reclamadas por este colectivo de
trabajadores desde hace tiempo.

Creemos que en educación todos los partidos debemos
empujar y ayudar en todas aquellas medidas que redunden en
la mejora del sistema educativo y dejarnos de partidismos.

Ya en mayo de 2016, Ciudadanos realizó una pregunta de
control en pleno al conseller Martí March sobre la precariedad
laboral de los auxiliares técnicos educativos y la necesidad de
reflexionar sobre la importancia de la formación y del perfil de
estos profesionales que posen un papel clave en la educación
inclusiva de aquellos niños y adolescentes que poseen una
discapacidad funcional. Por aquel entonces ya nos comentó el
conseller que estaba de acuerdo con los problemas expuestos
y que estaba trabajando sobre el tema, cosa, conseller, que no
dudamos, pero es cierto, también es cierto, que parece que no
ha habido muchos avances, de hecho no ha habido ninguno.
Hoy por hoy estamos igual que antes. 

Efectivamente, entre las demandas que son causantes de la
precariedad laboral de los ATE están los estrictamente
laborales, en este aspecto los diferentes tipos de contrato que
existen no sólo conllevan a una precariedad laboral, sino que
además conlleva tener alumnos sin la atención necesaria
durante horas, por lo que se hace necesario adecuar el trabajo
del ATE al calendario escolar, lo cual, a nuestro entender,
permitirá no sólo garantizar los derechos laborales del
trabajador, sino también garantizar que los alumnos estén bien
atendidos siempre, para tranquilidad de los propios alumnos y
de sus familias. Y otro tema laboral muy importante, que se
tiene que solucionar, es la altísima interinidad, del 35%, de
estos trabajadores, una precariedad laboral que también afecta
a su trabajo.

Los ATE forman a los alumnos en su autonomía personal en
las funciones más básicas, a cada uno en el marco especial de
su discapacidad, y les ayudan en todas sus necesidades dentro
del centro escolar. Nos podemos imaginar cuál importante es
la relación personal de confianza que se ha de establecer entre
el ATE y el alumno para dar esta formación y esta ayuda
personal, sobre todo cuando los alumnos entran en la edad de
la preadolescencia y adolescencia. Se hace necesario, por tanto,
que esta confianza que se ha trabajado el ATE con el alumno
y la familia tenga continuidad en el tiempo. Por lo tanto,
agilizar la convocatoria de las oposiciones para alcanzar la
estabilidad laboral es prioritario.

Y me gustaría detenerme en dos puntos también importantes
de la moción, que son el segundo y el tercero, porque no todo
son problemas estrictamente laborales que se tienen que
resolver. En el día a día de los ATe, porque así nos lo han
manifestado, y para Ciudadanos también es uno de los
problemas más importantes que posee la figura del ATE, es el
poco reconocimiento que tiene su trabajo dentro de los
departamenos de orientación de los centros educativos y con
los propios docentes y, por lo tanto, el escaso contacto y
coordinación, no en todos los centros, eso está claro, pero sí en
la mayoría y sobre todo en los centros de secundaria.

Para Ciudadanos, el ATE debería tener reuniones con el
tutor para facilitar información relevante relacionada con los
aspectos que trabajan; colaborar con el tutor en relación a las
familias; participar en el desarrollo de la adaptación curricular
individualizada en relación al instrumental adaptado necesario
para la disfunción y según el grado de autonomía personal que
vayan consiguiendo los alumnos, así como participar en la
elaboración del pla de actuación con el equipo de apoyo, con
el equipo docente y planificar las extraescolares. En definitiva,
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estamos hablando de la profesionalización que requiere este
trabajo por la importancia del mismo en la autonomía personal
del alumno.

Desde Ciudadanos consideramos prioritario, por tanto,
redefinir el perfil profesional y definir de manera clara sus
funciones. Hoy el perfil necesario para ser ATE es la posesión
del título de ESO, es decir, no se exige formación cualificada
para optar al puesto de trabajo y es voluntad de los propios
trabajadores quienes se han de buscar la formación. A
Ciudadanos nos parece inexplicable, por las complejas y
diversas necesidades específicas de nuestros alumnos y por las
propias demandas de los ATE, de implicarse en la educación
integral de los alumnos a los que atienden, sin duda alguna, ésta
es una de las causas de todo los problemas que estamos
exponiendo. Hoy existe formación y existen ciclos formativos
que forman en atención en autonomía personal en la
discapacidad funcional, una formación inicial que, a nuestro
entender, es muy necesaria e imprescindible, aparte de la
necesidad también de ofrecer anualmente cursos especializados
sobre temas concretos.

Por todo ello, no solamente estamos de acuerdo con la
moción, sino que planteamos el tema que se debería abordar
conjuntamente, junto con las mejoras laborales, y que, desde
Ciudadanos, ya le planteamos al conseller hace un año, que es
un tema difícil, es un tema que requerirá una transición, pero es
un tema que nosotros consideramos muy importante, que es la
cualificación que debe tener un profesional que quiera optar a
una plaza de ATE.

Y, Sr. Conseller, tiene usted mucho trabajo y ya llevamos
dos años, esperamos que todo lo que exponemos en este
parlamento hoy en breve se tenga ya conseguido.

Y ya por último, ni qué decir tiene que estamos de acuerdo
en que todos los niños y adolescentes con alguna discapacidad
funcional han de ser atendidos por igual y con los mismos
medios en todos los centros sostenidos con fondos públicos, ya
sean concertados o no, y hoy en día esta igualdad de recursos
para los niños, para su atención personal a la diversidad es
evidente que no existe.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
representants dels ATE, benvinguts.

El que està clar és que els ATE no..., aquí s’ha parlat de la
seva importància, és veritat, no podem llevar-los la seva
importància dintre del model d’escola que se cerca per part del
Grup Socialista i també, per què no, del Govern, que és una
escola inclusiva on es millora la vida de tots els alumnes i

millora la seva inclusió. Ara bé, aquest personal és un personal
que, desgraciadament, no ha estat reconegut gairebé mai,
gairebé mai.

Hem de recordar que som aquí perquè hem tingut una
història i la història és molt important, el Sr. Aguilera diu que
sempre parlem que si el PP retreu allò del PSOE, que si el
PSOE retreu al PP, però el que està clar és que la situació
d’avui és de la gestió que es va fer ahir, d’acord?, per tant la
situació dels ATE de l’actualitat ve..., la situació dels AT de
l’actualitat ve de les condicions que la Sra. Núria Riera, tant
com a consellera de Funció Pública com a consellera
d’Educació, no va voler solucionar, és la solució que no va
voler prendre. Per tant, la situació d’avui és la situació que la
Sra. Riera va deixar ahir, per tant, no venim aquí a veure.

Que han passat dos anys? És cert que han passat dos anys,
és clar que han passat dos anys.

Jo ho tinc molt clar, perquè, què passa? A la legislatura
passada els ATE varen augmentar, sí. Per què varen
augmentar? Perquè varen reduir PT, varen reduir AD i varen
reduir AL, és a dir, varen precaritzar l’atenció als nens. Per
tant, no podem parlar aquí que s’ha precaritzat un col·lectiu,
no, s’ha precaritzat l’atenció a aquests nens que ara vénen aquí
a dir que és necessari. Clar que és necessari, i molt. 

Aquesta precarietat dels ATE, perquè es va reduir jornada,
es varen reduir salaris, també ha generat un caos, que és el que
ara ens trobem, que és barrejar funcions. Per què? Perquè els
ATE, en els centres, han hagut d’assumir funcions que no
tenien, és clar, com que cada vegada hi havien menys ADE,
cada vegada hi havia menys PT, els ATE varen haver d’assumir
determinades funcions, que ara resulta que són... Ara què
passa? Que es vol modificar la situació i que presenta aquí una
moció, teòricament salvadora del col·lectiu d’ATE, que la Sra.
Núria Riera, com a consellera de Funció Pública i com a
consellera d’Educació no va voler solucionar i, per tant, ara vol
canviar.

Què fa? Aquí barreja tot tipus de conceptes i de situacions,
barreja situacions de caràcter laboral, conceptes de funcions,
etc., i demana el que fa sempre, ja han passat dos anys, jo no ho
vaig voler fer, ara els toca a vostès, vostè solucioni el que jo no
vaig voler fer com a consellera d’Educació i com a consellera
de Funció Pública. 

I curiosament, i en això sí que li don la raó al Sr. Aguilera,
és el grau del súmmum del cinisme, el gran col·lectiu que té un
problema perquè pertany a dues conselleries, resulta que la
consellera que ha estat a les dues conselleries, amb potestat de
solucionar els problemes des de dues bandes, no ho va voler
fer. Per tant, quina és la intencionalitat de la Sra. Riera,
teòricament? Donar la paraula al col·lectiu, però, en el fons i en
la realitat el que vol és donar la sensació de caos, d’oblit, de
rebuig, precisament tot el que es fa, precisament tot el que es
fa. És a dir, la sensació que dóna la Sra. Riera és que cada
vegada hi ha menys coses i cada vegada està pitjor, i això és no,
no, Sra. Riera, cada vegada es fa més feina, més feina per als
alumnes, més feina per a les persones, per a tots. 
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Respecte dels ATE, quin procés s’ha de seguir? S’ha de
seguir un procés molt important, primer, ordenar, perquè de la
gestió que va fer la Sra. Riera, com a funció pública i com a
consellera d’Educació, va generar una situació de barreja total
i absoluta: tenim diferents tipus de jornades, diferents tipus de
contractes, diferents tipus de condicions laborals, i això ho
tenim ara perquè es va crear ahir, d’acord? Per tant, ara el
primer que s’ha de fer és reordenar això, i això ja està en
marxa, i de fet hi ha un acord del comitè d’empresa, del 10 de
febrer de 2017, en el qual s’acorda que les condicions laborals
dels ATE s’unificaran, s’augmentarà la jornada laboral per a
tots a set hores i mitja a la setmana i augmentaran les
contractacions a deu mesos. Això què vol dir? Això vol dir que
els ATE començaran l’1 de setembre fins el 30 de juny, per
tant, s’avança en condicions. 

Un altre element important és l’adequació, a l’adequació
s’inicia la formació i s’ha d’obrir, com no, s’ha d’obrir un debat
sobre les funcions, sobre la situació professional, però això és
un debat que s’ha d’obrir a més llarg termini i s’ha de reordenar
més a poc a poc perquè també implica condicions d’accés,
canvis de titulació d’accés, etc. 

Després reordenacions. La moció parla de concurs de
trasllat, en el concurs de trasllat primer s’han d’ordenar totes
les places, és a dir, si hi ha places de cinc hores, de sis hores, de
set hores no poden jugar totes al mateix. En definitiva, el que
volem, que és l’última part del procés, és avançar, és avançar
en el procés d’integració perquè a través de la millora de la
qualificació també hi haurà un procés d’integració dintre dels
equips docents. 

Respecte de la moció, ja li avanç que la moció presentada
en un exercici de demagògia i cinisme absolut per part de la
Sra. Riera, votarem que no. Votarem que no perquè, per una
banda, el punt 1 parla d’augment de les necessitats d’un 30%
d’augment de l’escolarització, ja li hem dit, augmentar el
nombre d’alumnes no vol dir augmentar el nombre de
necessitats educatives especials, o al revés. 

Votarem no també al segon punt, perquè pel que fa a la
gestió administrativa, ja li dic, es fa una cosa que en temps que
la Sra. Riera era consellera de Funció Pública i en temps que la
Sra. Riera era consellera d’Educació no va fer, i ara ja es fa,
que és eliminar l’informe previ, ara ja no es fa l’informe previ
per poder contractar i poder realitzar substitucions. 

Respecte dels altres punts també votarem que no, però jo
volia reparar en el punt 4 quan demana oposicions, demana
oposicions, i resulta que demana oposicions i no parla de la
taxa de reposició, perquè, curiosament, els ATE també estan
afectats per la taxa de reposició. La taxa de reposició és una
cosa que el Partit Popular va posar i després a l’hora de la
veritat s’oblida, a l’hora de la veritat s’oblida; és a dir, aquí no
podem convocar oposicions, aquí no podem augmentar les
places perquè hi ha una taxa de reposició. I, per què no lleven
la taxa de reposició? Dintre d’aquesta moció per què no ha fet
un punt d’instar el Govern de l’Estat i el Partit Popular de
Madrid que eliminin d’una vegada la llosa que significa les
taxes de reposició i poder alliberar totes les places de
l’administració pública? Per què no ho diu? D’acord?

També s’ha de dir que hi ha un punt, que és el punt 6, que
jo, què vol que li digui?, té una redacció una mica patètica, el
punt 6 té una redacció una mica patètica, i més venint d’una
senyora que ha estat consellera de Funció Pública, dir que la
borsa d’interins està buida; la borsa d’interins està buida perquè
des del 2010 no es va tornar a convocar, per això està buida,
està buida perquè la borsa d’interins es va convocar el 2010 i
no s’ha tornat a convocar fins al 2017, per això està buida. 

També li dic, demana una borsa autoritzada. Què vostè va
obrir alguna borsa que no estigués autoritzada? Totes les borses
d’interins, que jo sàpiga, estan autoritzades. I demana una borsa
que estigui dotada pressupostàriament, les borses d’interins no
es doten pressupostàriament, el que es dota pressupostàriament
són les places. 

Després, respecte del punt 7, dir-li que barreja una altra
cosa, és a dir, inclou punts d’avaluació i de diagnòstic quan el
que fa és incloure uns professionals que estan fora, no són del
col·lectiu d’ATE.

En definitiva, i per acabar, respecte de les esmenes de
Podem, dir que no donarem suport a les esmenes d’addició del
punt 9, 13, 14 i 15, entre d’altres coses perquè el punt 9, el grup
de treball, nosaltres pensam que crear un grup de treball és una
mica absurd quan ja hi ha unes meses, quan ja hi ha unes meses
de discussió que són les meses sectorials i quan ja hi ha els
comitès d’empresa, per tant, crec que una altra cosa és crear...
fer reunions a la conselleria, fer reunions a la Direcció General
de Funció Pública, que els altres es reuneixen amb el director
general d’Innovació més d’una vegada i s’han reunit amb el
director de Funció Pública.

I sí que li donarem suport, si les accepta, a les esmenes del
punt 10, 11 i 12, perquè són punts que ja es fan.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Intervenció del grup parlamentari
proposant, Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra.
Núria Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies a tots els grups intervinents
en aquesta moció. Bé, en primer lloc, vull donar les gràcies als
grups que han manifestat amb la seva intervenció que donaran
suport a aquesta moció, a El Pi, a Ciudadanos, no sé si a
Podemos a algun dels punts i al PSOE també em sembla que a
alguns dels punts. I als que no volen donar suport a aquesta
moció dir-los que no cerquin excuses, és que l’únic que fan és
pujar a la tribuna parlamentària cercant excuses, criticant el
grup de l’oposició perquè presenta una moció constructiva a
favor d’un col·lectiu, senyors diputats...

(Remor de veus)
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...senyors diputats, que no és ni de dretes ni d’esquerres, és un
col·lectiu d’aquesta societat, d’aquestes Illes Balears, i que ara
que hi ha una situació de recuperació econòmica són els que es
mereixen també la seva atenció. Per tant no cerquin excuses. Si
no volen donar suport a la moció perquè és del Partit Popular
diguin-ho directament, però no cerquin excuses de criticar
l’oposició, perquè fa dos anys que governen, que havien de
retornar drets, que tenen uns acords de governabilitat...

Per què no han inclòs els ATE als seus acords de
governabilitat, no eren un col·lectiu prioritari? Incloguin-los
dins els acords, així seran acords d’ells, i que surtin endavant,
però no deixin de costat un col·lectiu perquè hi ha una moció
que presenta un grup de l’oposició.

(Remor de veus)

Siguin un poc més honestos amb això. Perquè jo, i abans de
dir les esmenes que acceptaré o no, els ho he dir, a mi el que
m’indigna, a nosaltres el que ens indigna, Sr. Castells o senyors
de MÉS, és que tenguin doblers per a contractes menors, per a
publicitat, per a estudis, per a assessors, i no per complir
aquesta moció.

(Més remor de veus)

Vinga, no!, vinga, no! Facin el favor d’escoltar, perquè
vostès el que fan és cercar excuses per no donar suport a una
moció, però sí tenen altres prioritats a les quals sí volen donar
suport. Per tant tenguin en compte que no són les nostres
reivindicacions, que són les reivindicacions d’un col·lectiu que
es mereix una mica més d’atenció i de prioritat.

En relació amb les esmenes... Per favor, pregaria..., Sr.
President, podria demanar un poc de silenci, per favor?

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, continuï, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. En relació amb les esmenes presentades per
Podem, els he de dir que acceptarem tres esmenes: la 5522, que
demana la informatització del procés d’adjudicació de places,
perquè ens pareix una reivindicació correcta; la 5523, sobre
oferir programes de formació específica, també ja ho he dit a la
intervenció anterior, perquè és allò lògic i el que s’ha de fer; i
la 5526, que es faci el concurs de trasllats, perquè també hem
manifestat que ens pareix el correcte, que hi hagi aquesta
possibilitat, com tenen altres col·lectius, de poder-se moure.

No a les altres, perquè, com ha dit la Sra. Sureda, d’El Pi,
se superposen amb la redacció de la nostra moció, realment
substituir una esmena per una altra en què la redacció és la
mateixa no és aportar res nou. Per tant ens pareix que el més
correcte és mantenir el text inicial.

I la del grup de treball, tampoc, com han dit des del Grup
Socialista, perquè no hem de crear un grup de treball a dos anys
de legislatura, el que hem de fer és gestionar ja aquestes coses
que demana el col·lectiu.

Per tant, ja els dic, senyores i senyors diputats, reflexionin
i decideixin -els ho dic sempre- en consciència, la moció el que
diu és que els centres educatius tenen dret a incrementar el
nombre d’auxiliars tècnics educatius, que aquest increment
hauria de ser com a mínim d’un 30% perquè així ho reclama el
col·lectiu, no ho reclamam nosaltres, perquè tenen una situació
d’insuficiència; també tenen dret al fet que s’analitzi la
possibilitat que hi hagi una dependència orgànica i funcional de
la Conselleria d’Educació, com la resta de personal que hi ha
als centres educatius, i que tenen atenció directa amb els nins
per poder-se coordinar des del claustre i des de la seva feina;
tenen dret al fet que es reconeguin les seves funcions, que es
defineixi el perfil professional, a tenir estabilitat laboral, que
s’elimini la temporalitat i que s’adeqüi el seu treball al
calendari laboral. Hi tenen dret i vostès ho saben, i jo només els
deman que reflexionin i tenguin en compte aquest col·lectiu. 

Que s’agiliti el diagnòstic de les necessitats especials;
dèiem abans que hi ha 2.000 i busques de nins, però no sabem
la resta de nins que encara tenen aquestes necessitats perquè no
hi ha suficient agilitat a l’hora de detectar-les. Per favor, donin
suport a aquesta proposta perquè es pugui agilitar aquesta
detecció de necessitats, i també no deixin discriminada la
concertada en la dotació de personal.

Per acabar, senyors diputats, no es deixin dur per la
demagògia de partit, per la demagògia d’aquí del faristol...

(Remor de veus)

...no es deixin dur. A mi m’agradaria que prestassin una mica
d’atenció... 

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

No cerquin excuses, no es deixin dur per l’amiguisme amb
els consellers o al pacte al qual donin suport, i apostin per
defensar un col·lectiu que necessitam tots, que no és de dretes
ni d’esquerres, és d’aquesta societat, i que ara que la situació
econòmica ho permet es mereix un poc més de prioritat per part
de tots els polítics, per part del Parlament i per part del Govern.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Sra. Riera, accepta votació separada?
Sí.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Demanaria un recés per intentar veure finalment la nostra
votació respecte d’això.

EL SR. PRESIDENT:

Es voten de manera separada els punts, és necessari el
recés? Sí?

Idò dos minuts. Té dos minuts.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Ho tenen clar, ja? Doncs passam a la votació.

Votació del primer punt. Votam.

21 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació del punt 2. Votam.

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

Passam a la votació del punt 3. Votam.

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

Passam a la votació del punt 4. Votam.

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

Passam a la votació del punt 5. Votam.

34 vots a favor; 23 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del punt sisè. Votam.

24 vots a favor; 34 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del punt setè. Votam.

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

A passam a la votació del punt 8. Votam.

24 vots a favor; 34 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació d’un nou punt, amb l’esmena RGE
núm. 5522. Votam.

48 vots a favor; 10 en contra i cap abstenció.

(Remor de veus)

Silenci, per favor.

Passam a la votació d’un punt nou també, amb l’esmena
RGE núm. 5523. Votam.

53 vots a favor; 4 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació d’un nou punt també, amb l’esmena
RGE núm. 5526. Votam.

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

Doncs, passam al quart punt de l’ordre del dia que
correspon a les proposicions i, en primer lloc, ai!, perdonau,
perdonau!, disculpau!, ens han comunicat que -silenci, per
favor-, ens han comunicat que ens ha deixat Aina Sebastiana
Rado i Ferrando, presidenta del Parlament de les Illes Balears
durant la setena legislatura, per tant els demanaria a les
diputades i als diputats i als membres del Govern un minutet de
silenci. 

Gràcies.

(Pausa)

(Aplaudiments)

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 5342/17,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem
Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a rebuig als pressuposts generals de l’Estat per al
2017.

Doncs passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon
a les proposicions no de llei i, en primer lloc, debatrem la
Proposició no de llei RGE núm. 5342/17, presentada pels
Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a rebuig als pressuposts
generals de l’Estat per al 2017.

Intervencions dels grups parlamentaris que han signat la
iniciativa, pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
diputat Sr. Andreu Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Permeteu-me que aquestes primeres paraules siguin ja d’un
enyorat record de la figura d’Aina Rado, insigne socialista i que
esperem que d’allà on sigui ens ajudi a millorar aquesta societat
en la qual ens ha tocat viure.

(Aplaudiments)

I durant molts d’anys va lluitar també per a això.

Bé, passant a la PNL en qüestió, crec que aquestes PNL que
discutim avui, sobretot aquesta que hem presentat nosaltres,
crec que és una cosa, una PNL que realment és important
perquè, d’aprovar-se, sí que tendria una gran transcendència en
la qualitat de vida dels nostres ciutadans perquè podria
incrementar substancialment d’entrada les inversions i d’altres
despeses que es destinen en els pressuposts generals de l’Estat
a la nostra societat, per tant, indirectament o directament, sí que
redundaria en un benefici de tota la societat.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705342
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Per què proposam rebutjar els pressuposts generals? Crec
que hi ha prou motius, aquí en citaré un parell: d’entrada, que
les inversions baixin a nosaltres ens sembla... ho anava a dir
suaument, però crec que és una traïció a la ciutadania no només
d’aquestes illes, sinó de totes les comunitats allà on baixen les
inversions. Amb el Partit Popular sempre Balears ha estat a la
cua d’inversions de l’Estat directes, no es pot dir el mateix de
quan va governar el Sr. Zapatero, perquè estàvem a la mitjana,
per les inversions estatutàries, que sí vàrem comprometre amb
aquesta comunitat, aquesta afirmació no es pot dir, en canvi sí
del Partit Popular.

Això és una demostració palpable d’un parell
d’afirmacions, d’entrada que les retallades són ideològiques,
perquè som a una època d’expansió econòmica, és a dir, vostès
mateixos diuen que les coses van bé, cada vegada milloram,
creixem, etc., idò, per què totes les inversions, excepte a
determinades comunitats autònomes, baixen? Quin és
l’argument? L’argument només pot ser que les retallades, com
sempre hem dit des del Partit Socialista, realment són
ideològiques i, a més, demostra la gran diferència amb la
mateixa expansió econòmica, la gran diferència d’actuació d’un
govern autonòmic que retorna drets i inverteix més que abans,
la gran diferència amb el Partit Popular de nivell estatal, que,
al marge d’altres consideracions, la inversió es redueix
exponencialment a les comunitats autònomes. I confirma el fet
que si aquí governàs el Partit Popular, no tenim per què
preveure que fes una cosa diferent; és a dir, seguirien les
retallades d’inversió.

Jo també diria que també és una confirmació d’una esmena
a la totalitat d’allò de la inèrcia, sempre s’ha dit que nosaltres
gastam perquè per inèrcia hem trobat una situació millor, bé, la
mateixa que el Partit Popular a nivell estatal, el que passa és
que aquell actua de manera diferent, de manera molt diferent.

Quina incidència té el fet que sempre amb el Partit Popular
siguem a la cua de les inversions en el fet que els darrers quinze
anys haguem perdut 20 punts de renta per càpita respecte del
PIB? No dic que sigui tot el motiu, no ho és, però qualque
incidència sí que té, a qualque moment haurem de dir fins aquí
ja n’hi ha prou. Creiem que ha arribat el moment.

Com s’ha d’interpretar, per exemple -pas a una altra banda-
la disminució en 10 milions d’euros del descompte de resident,
que sabem que aquí, per unanimitat, s’havia aprovat una llei de
la tarifa plana, del REB, i previsiblement la setmana que ve es
tornarà aprovar la mateixa llei, excepte qualque modificació,
també previsiblement per unanimitat i que torna reivindicar la
tarifa plana? De moment ens han posat quatre excuses, que jo
hagi comptat: la primera va ser la crisi; la segona, que el
Govern es trobava en funcions; la tercera, que era un pressupost
prorrogat, i la quarta, que el pressupost, aquesta és la més
antològica de totes, que el pressupost només és per a sis mesos.
Són quatre mentides, quatre mentides, i ho diuen sense posar-se
vermells, que és la principal característica dels governants del
Partit Popular, m’ho han sentit a dir moltes vegades, quatre
mentides. I això són quatre mentides dites pel Partit Popular
estatal i reiterades, repetides, pel Partit Popular balear, per
quasi tots, perquè el Sr. Company encara no l’hem sentit, ha
estat tenir la presidència i quedar callat, encara no li hem sentit,

o jo no li he sentit quina opinió li mereixen els pressuposts, ni
amb quins arguments ell proposa de defensar aquest pressupost.

Curiosament, Canàries sí que manté el descompte de
resident, Canàries, i vull recordar que el diputat de Coalició
Canària, el vot del diputat de Coalició Canària és fonamental
per aprovar aquest pressupost, aquests sí que mantenen aquest
descompte de resident.

No és qüestió de doblers, perquè els doblers està clar que hi
són, hi són per a Canàries; tampoc no és d’interès general,
perquè interès general per a Canàries i per a Balears no? Per a
Balears no? És un interès partidista, i vull recordar: com ho
farem per finançar aquesta despesa de la tarifa plana, com ho
farem? Com ho farem per defensar que no s’apliquin a mitjan
any els descomptes per a grups, que no es retallin, perquè
d’entrada tenim 10 milions d’euros menys? Per què ens hem de
fiar que no retallaran els descomptes de residents dels grups?
Jo, amb aquestes xifres no ho podem deduir.

Com hem de reaccionar, i aquesta és feixuga, que ahir va
sortir a premsa, com hem de reaccionar davant la notícia dels
diaris que Renfe posa 250.000, 250.000 passatges d’AVE a 25
euros? Els de Balears, els ciutadans de Balears com hem de
reaccionar davant aquesta notícia, més que no..., evidentment
amb estupor, però amb sensació d’indignació i de traïdoria
important? A nosaltres ens han robat la cartera, ens han estafat,
perquè ja no només és Canàries, és que tota la península es
veurà beneficiada, és que tothom menys Balears! I vull recordar
que Balears aportam 1.500 milions d’euros a les arques
públiques -són dades del Sr. Montoro, dades del Sr. Montoro,
no són meves i, per tant, les donam per bones-, 1.500 milions
d’euros.

Segon punt. L’Estatut d’Autonomia, una llei orgànica,
quantes vegades hem sentit el Partit Popular dir que hem
d’acomplir la llei, però mai no han exigit al Govern del Sr.
Rajoy que pressuposti les inversions estatutàries, mai no s’han
pressupostat amb un govern del Partit Popular, mai. Ara bé, a
Canàries sí, a Canàries sí que estan pressupostades.

Per què, i anticip el que farem amb les esmenes presentades,
no té res a veure allò del conveni, el conveni és a la mateixa
disposició transitòria, és vera que ha d’anar per conveni, cert,
però el primer que hi ha d’haver perquè un conveni passi i es
fiscalitzi de conformitat és una partida pressupostària, una
aplicació pressupostària, això li dirà qualsevol interventor,
qualsevol, si no hi ha partida, no hi ha conveni, això és
claríssim.

Un altre incompliment, com hem de finançar aquestes
inversions necessàries en aquestes illes? Critiquen l’impost
turístic que financiï inversions absolutament necessàries, no
deixen que les inversions estatutàries es pressupostin, què hem
de fer, què hem de fer? Quan ens haurem d’aixecar -no dir en
armes, figuradament, és clar, perquè no...-, però quan haurem
d’aixecar la veu per dir: fins aquí hem arribat!, a Madrid?

El tercer punt, entenc que pot ser de mel i sucre, aquest
l’haurien de votar unànimement, perquè és instar els diputats
que facin les esmenes pertinents per millorar els pressuposts
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cap a Balears, cap a Balears, bé, si no ho ha entès, Sr. Camps,
això és el que diu aquest punt...

(Remor de veus)

..., aquest punt entenc que tots els diputats que són triats per
aquestes illes defensen els interessos d’aquestes illes, per tant
haurien de votar a favor per millorar via esmenes.

El quart punt, protocol d’intencions signat el desembre del
2015, ja n’hem parlat molt en aquest Parlament, és cert que no
hi havia conveni, cert, no hi havia conveni, però jo interpretava
que un protocol d’intencions era una mena de pacte de
cavallers, aquí ha fallat que un no era cavaller, un no era
cavaller, i tampoc no ho era a l’any 2015, quan vostès varen
pressupostar, vostès, el PP, varen pressupostar 80 milions per
aquest concepte i al final no varen arribar. Què passa? Canàries
rebrà 80 milions d’euros més pel conveni de carreteres, 80
milions d’euros, es diuen aviat. No és problema econòmic, no
és problema econòmic, nosaltres, que havíem d’ingressar 120
milions d’euros i estava signat amb un protocol d’intencions, jo
li dic un pacte de cavallers, aquí ha fallat una part allà on no hi
havia cap cavaller, n’havíem d’ingressar 120, en rebrem 15.

Els consells insulars, han passat... Mallorca i Menorca, a
zero per conveni de carreteres, i la meitat als d’Eivissa.

Crec que al final, i ja acab perquè se m’acaba el temps, el
que s’ha de canviar, sobretot des del Partit Popular, i també de
Ciutadans, perquè sembla que donen suport a aquests
pressuposts, s’han de canviar els argumentaris que ens puguin
venir de Madrid per arguments per defensar la ciutadania,
perquè, en definitiva, com deia abans, ens han robat la cartera,
i si qualcú dóna suport a aquests pressuposts generals, el meu
punt de vista, opinió particular, col·laboren amb aquest
robatori, almanco despistant amb pseudoarguments la
ciutadania de Balears mentre des de Madrid ens fiquen la mà
a la butxaca.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alcover. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Bé, bon dia a tothom, diputats i diputades, públic assistent,
treballadors i treballadores de la cambra.

Sincerament, nosaltres hem signat aquesta proposició no de
llei perquè no podíem no signar-la, però el partit que la signa
aquí, a les Illes Balears, és el mateix partit que va aprovar el
sostre de despesa i d’objectiu de dèficit, qüestions que ja eren
les bases per a la perpetuació de les retallades, per a la
socialització de les pèrdues, per a la privatització dels beneficis

i l’augment de l’escletxa social al nostre país, una crisi de la
qual es va elegir una sortida per a gent que mai no hi havia
entrat. I es va elegir aprofundir el forat pel qual es va llançar les
majories socials quan varen començar aquestes decisions
difícils de les quals en va fer gala en el seu moment el Partit
Socialista i després el Partit Popular. I això, que és comú a tot
el país, que és no voler apostar per una altra sortida de la crisi
que no fos la de l’establishment, una sortida del sistema per a
moltíssima de gent, però que era l’entrada per la porta gran dels
grans empresaris i dels corruptes, i que esdevé ara la sortida del
sistema de la gent que queda als marges o fora de les polítiques
del Partit Popular, doncs aquests pressuposts no són cap
sorpresa per a nosaltres i ens sorprèn que sigui una sorpresa per
a alguns grups parlamentaris d’aquest parlament.

Tot això passa gràcies a un Govern de l’Estat que el Partit
Socialista va permetre, el Partit Socialista de les tesis
“susanistes”, aquest PSOE és el que ha permès que ara tenguem
aquests pressuposts. I és el fruit també del Partit Socialista i
d’una persona que, com va dir Évole: “Gobierna en Andalucía
gracias a Ciudadanos, quiere abstenerse para que gobierne
Rajoy y hasta Esperanza Aguirre habla bien de ella”, i deia:
“¡Qué currículum para ser un lider de la izquierda española,
es fabuloso!”. Bé, Esperanza Aguirre dimitia ahir.

Per cert, crec que té nassos la de càrrecs socialistes a les
Illes Balears que donen ara suport a Susana Díaz, a la Susana
del centralisme i del pitjor Partit Socialista. Doncs, gràcies a
aquest “no és sí” que va vendre a la gent per 50 euros més al
mes, aprovant un sostre de despesa indigne, tenim ara els
pressuposts generals de l’Estat, que són un capítol més de la
negra història de la inversió irrisòria a les nostres illes, que són
tot un homenatge a la incomprensió cega i centralista de la
realitat insular, que son una riallada envers dels problemes dels
i de les insulars, de la gent de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.

I ja no la presentació, sinó l’aprovació d’aquests
pressuposts l’haurem d’agrair també en gran part al Partit
Socialista i al seu diputat de Nueva Canarias, que votarà que sí
a la principal eina que té per fer política o per no fer-la el
Govern de Rajoy, per continuar maltractant les majories.

Doncs, hem perdut una dècada, i aquests pressuposts són
una demostració més, haurien d’haver aprofitat aquesta dècada
per a la modernització social, per a la modernització
econòmica, per a la reindustrialització del nostre país, però
l’elecció va ser que l’única política industrial que podíem tenir
era la de no tenir-ne cap. I quant a la política econòmica, doncs
mesures econòmiques que beneficiaven una minoria social per
sobre de tota una majoria.

Semblava que això d’apretarse el cinturón només duraria
poc temps, però el que volen aquests pressuposts és perpetuar
aquesta estreta de cinturó i no ser una cosa temporal, sinó
seguir amb l’austeritat que tant de mal ha fet al nostre país.

Per una altra banda, al nostre país, i aquí ho hem dit
diverses vegades, tenim un problema no d’una elevada despesa,
precisament, sinó un problema principalment d’ingressos i
aquests pressuposts no fan una reforma fiscal perquè pagui qui
més té, sinó tot el contrari. Augmenten inversió en defensa, un
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32%; la inversió en cultura baixa; en recerca i desenvolupament
baixa un 7%; agricultura un 10%; comerç i PIME un 15%, això
són uns pressuposts que van en contra de les majories. 

Aquests pressuposts generals de l’Estat, a més, suposen una
retallada de 5.000 milions d’euros respecte dels pressuposts
generals del 2016 i són la consolidació de les retallades
produïdes des del 2008.

Montoro té la barra de dir que aquests pressuposts
s’emmarquen en un context econòmic favorable. Ja, i, per què
ens hem de seguir ajustant el cinturó? Per què si estam en un
context econòmic favorable no comencen a implementar
polítiques públiques per rescatar la gent? El que volen és fer
estructural l’austeritat i normalitzar l’excepcionalitat. 

A més, el PP aprofundeix amb aquests pressuposts en la
seva estratègia de reduir el pes de la despesa pública en
percentatge del PIB, quan ja tenim una escletxa de 5 punts amb
la Unió Europea.

Amb aquests pressuposts la meitat dels aturats segueixen
sense cap tipus de prestació, l’augment de la pobresa i la
desigualtat que s’ha produït en aquests anys fa inajornable
l’engegada d’un programa de garantia de rendes que posi totes
les persones per sobre del llindar de la pobresa, aquests
pressuposts renuncien a fer-ho i fan tot el contrari. 

A més, aquests pressuposts consagren la pèrdua de poder
adquisitiu dels pensionistes atès que només contemplen una
revaloració de les pensions del 0,25%, molt per sota de la
previsió d’inflació d’aquest any, que el propi govern situa en un
1,5%.

Montoro diu que la inversió en comunitats autònomes
augmenta, però això és totalment fals ja que no incrementen un
sol euro per al finançament de les comunitats autònomes. 

Anam pel que ens toca, pel que ens hauria de tocar i el
Govern “balearfòbic” de Mariano Rajoy no vol que ens
pertoqui, la inversió per a Balears baixa de 159 milions d’euros
el 2016 a 148 milions d’euros el 2017. En termes per càpita,
Balears es manté a la cua de les comunitats autònomes.

I el PP, a més, no compleix ni protocols ni l’Estatut ni res,
tampoc amb la paraula donada, perquè, com sempre, va dir que
baixaria impostos abans de les eleccions i als dos dies pujava
taxes i en posava de noves. Això demostra que el Partit Popular
és un partit antisistema i no compleix cap cosa que no els
beneficiï a ells mateixos. I això al final ho paga la ciutadania de
les nostres illes, no només pagam la vostra corrupció, per cert,
m’agradaria saber si hi ha mossegades per la Gürtel als
pressuposts o si hi ha mossegades pel cas ORA o si hi ha
mossegades per l’operació Lezo, perquè coses com aquesta -
que no sé si han vist-, un SMS del Sr. Català al Sr. Ignacio
González, que diu: “Gracias, Nacho, un fuerte abrazo. Ojalá
se cierren pronto los líos”, coses com aquesta ens fan sospitar
d’aquests pressuposts. És indignant que en una democràcia
encara hi hagi responsables públics, en especial el ministre de
Justícia, que enviï un SMS com aquest. Però ja ens tenen
acostumats. 

I a sobre tenen la barra de demanar aquí el suport dels grups
parlamentaris per tal que negociem en el Congrés dels Diputats,
doncs, res a negociar amb la trama, res a negociar amb qui vol
mantenir l’austeritat i el sofriment de milions de persones, res
a negociar amb la gent que no entén absolutament res del que
significa viure en una comunitat autònoma insular.

Vostès no és que tenguin incomprensió, jo crec que el que
passa és que no pinten res i nosaltres volem que la gent de les
Illes Balears pinti, i molt, i per això presentarem esmenes al
Congrés dels Diputats, almanco els seus diputats del Congrés
crec que se n’haurien d’anar de la sala per vergonya, per no
haver de votar aquests pressuposts.

Per cert, m’agradaria saber què farà Ciutadans quan
presentem una esmena per a la tarifa plana, si anirà a rebuf dels
seus a Madrid, que els diran que no hi ha pressupost, o donaran
suport a aquests pressuposts que augmenten un 32% en
defensa, però no a la iniciativa de la tarifa plana?

M’agradaria saber si el Partit Popular o Ciutadans donaran
suport a un pla de recuperació de joves emigrats, ja que el
nostre país ha perdut un 56% de gent o que ha augmentat un
56% la gent que se n’ha anat del nostre país des que va
començar la crisi. No hi ha cap partida per a això als
pressuposts.

M’agradaria saber també si Ciutadans i el Partit Popular
donaran suport a l’esmena perquè es pagui el conveni de
carreteres, que és un compromís. Nosaltres ja sabíem que no hi
seria aquesta xifra perquè els portaveus del Partit Popular aquí
anunciaven constantment i denunciaven que els partits del pacte
proposéssim que en els nostres pressuposts hi fos...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Com que és impossible?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No hi ha convenis?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, per favor.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. SAURA I LEÓN:

Hi ha compromisos, compromisos, entre l’Estat i el Govern
de les Illes Balears, hi ha inversions estatutàries, hi ha tota una
sèrie d’inversions que s’haurien de fer a les nostres illes i el
Partit Popular no vol entendre que, en realitat el que li passa, és
que pateix una malaltia, i la malaltia es diu “balearfòbia”, i per
això hem presentat aquesta proposició no de llei per refusar
aquests pressuposts antisocials i antibalears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president, senyors i senyores diputats. El projecte
de pressuposts generals de l’Estat que es tramita no són uns
bons pressuposts generals de l’Estat per a les Illes Balears,
tornen a ser extremadament discriminatoris per a les Illes i van
en contra del que s’ha defensat en aquesta cambra per part de
tots els grups. Per tant, entenem que aquesta cambra no pot fer
altra cosa que no sigui rebutjar-los i demanar, com es fa a
l’acord que proposam amb la resta de grups que hem presentat
aquesta iniciativa, que s’esmenin i es corregeixin. Són
extremadament discriminatoris per diversos motius, la majoria
ja s’han dit, però sí que vull aprofundir en determinats temes. 

Inversió directa de l’Estat. Tornam a estar, ja s’ha dit, a la
cua en inversió, una vegada més lluny de la mitjana, així està
expressat a la proposició no de llei, ja s’ha dit, al voltant de 148
milions d’euros, una mitjana de 128 euros per habitant enfront
dels 184 euros per habitant de la mitjana. Però, a més, el tema,
des del nostre punt de vista, és més greu si analitzam on són
aquestes inversions i el seu motiu: dues terceres parts
d’aquestes inversions al voltant de 100 milions d’euros, 99, 99
de 148, dues terceres parts, van a ports i aeroports de
competència de l’Estat, van a infraestructures que reporten
importants beneficis a l’Estat, i en el cas d’AENA a empreses
privades, 62 milions d’euros d’ENAIRE en aeroports i 37
milions a l’Autoritat Portuària.

L’Estat fa una reinversió en aquelles infraestructures de la
nostra comunitat on fa caixa, on fa caixa l’Estat i on fan caixa
empreses privades. La millora dels serveis públics, evidentment
desitjable, en aquest cas no és només que un efecte col·lateral
de la reinversió de l’Estat per fer caixa, això representa dues
terceres parts de la inversió que l’Estat realitza a les Illes
Balears, 100 milions d’euros que no deixen de ser una fracció,
una fracció, dels beneficis que reporten a l’Estat aquestes
infraestructures.

Des d’aquest punt de vista encara es fa més evident la
mancança d’inversió en la resta d’infraestructures que són
responsabilitat de l’Estat i que estan absolutament abandonades
des de l’administració de Justícia, des del Ministeri d’Interior
o de Cultura. 

El segon aspecte del qual volíem parlar és el compliment
dels compromisos. Segueixen sense aparèixer els compromisos
de les inversions estatutàries en el pressupost general de l’Estat,
el conveni ferroviari pràcticament paralitzat, les inversions a la
Platja de Palma paralitzades i moltes altres.

I amb el conveni de carreteres l’Estat ens està fent de trilers;
l’Estat s’havia compromès a pagar 240 milions d’euros, primer
en tres anys i, si això no era possible, en dos anys. Per tant 120
milions d’euros cada any durant dos anys. L’Estat inclou una
partida de 15 milions d’euros; el Sr. Camps el sentia que deia
que era impossible, que no hi podia haver partida perquè no hi
havia convenis. Hi ha 15 milions d’euros, per tant, possible, ho

és, hi ha 15 milions; si n’hi ha 15 n’hi pot haver 120. El Partit
Popular ens havia dit per activa i per passiva que el protocol no
servia per a res; si posen una partida, encara que sigui
insuficient, igual que en posen 15 n’hi podrien posar 20. Per
tant crec que no hi ha d’haver cap problema per demanar que
es posin els 120, perquè si no, en lloc de 2 anys n’estarem 16,
a aquest ritme, per recuperar aquests doblers que són de la
comunitat autònoma. Però, a més, ens fan de trilers, perquè
posen aquests 15 milions d’euros però en lleven 30 dels que
anaven als consells insulars per a carreteres. O sigui que no
només baixa la inversió directa de l’Estat, sinó que també
baixen les transferències de capital en aquestes infraestructures. 

Tercer tema, que ja la Sra. Cladera hi ha fet referència: la
tarifa màxima de 30 euros. Fa unes setmanes, per mor d’un
informe del Govern de l’Estat es tombava la proposició de llei
unànime d’aquest parlament sobre la tarifa màxima de 30
euros. L’argument de l’informe de l’Estat era que això
suposava un increment de la subvenció i que les partides
pressupostàries eren insuficients. El Partit Popular ens
assegurava que el compromís de l’Estat encara hi és, que
necessitàvem tenir un pressupost de 2017 per complir aquesta
aspiració. Idò bé, les partides destinades a les subvencions al
transport aeri baixen 10 milions d’euros, baixen el 10%, passen
de 103 milions d’euros a 93 milions d’euros; una partida que
era insuficient per assumir la tarifa màxima de 30 euros ara es
retalla 10 milions d’euros. Almanco des d’aquest punt de vista,
pel que fa a la tarifa màxima, quasi ens convenen més els
pressuposts prorrogats per complir aquesta aspiració.

I manquen altres compromisos, o, més que compromisos,
obligacions legals de l’Estat, com és el finançament del
transport de residus entre illes, una obligació que està
continguda tant al nostre règim especial de Balears com a la
mateixa llei de residus, la del 98 i l’actual de 2011, compromís
de l’Estat de finançar el transport de residus entre illes i la
península quan no es puguin tractar a l’illa d’origen, unes
partides que hi varen ser fins a l’any..., unes ajudes que es
varen convocar fins a l’any 2011 i que han desaparegut del
pressupost, i que han suposat que aquests anys el Govern hagi
gastat més de 3 milions d’euros per assumir aquest cost que
havia de finançar l’Estat.

En definitiva, crec que aquest parlament, que ha de defensar
els interessos, més que els interessos els drets, de la ciutadania
de les Illes Balears no pot fer altra cosa que rebutjar aquest
projecte de pressuposts de l’Estat; no poden fer altra cosa
perquè no tenim cap element objectiu per considerar que
aquests pressuposts són bons per a les Illes Balears.
Evidentment no vull dir que els pressuposts no puguin tenir res
de bo, però des del punt de vista que ens ha d’interessar en
aquesta cambra, que és en quin lloc deixa els compromisos de
l’Estat amb la nostra comunitat, amb la ciutadania de les Illes
Balears, aquests pressuposts són uns pressuposts dolents i
discriminatoris per a les Illes Balears, i per tant presentam
aquesta proposta.

Gràcies.

(Algun aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca
té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Quan parlam de
pressupostos parlam, entre d’altres, de prioritats, prioritzacions,
solidaritat. És així? I si és així, com entén la solidaritat el
Govern d’Espanya? Al nostre diccionari la definició de
solidaritat és qualitat de solidari, entera comunitat d’interessos
i de responsabilitats. És possible que l’acció solidària recaigui
sempre en els mateixos? Si hi ha de recaure, podem entendre
que el sistema de finançament d’aquest país no funciona?
Diuen que són els poders públics els que han de promoure les
condicions favorables equitatives per a una distribució de la
renda regional i personal, talment queda recollit a l’article 40
de la Constitució Espanyola, la plasmació del principi de
solidaritat.

Com és possible, torn demanar, que les nostres illes quedin
sempre a la cua d’inversions? És possible que els pressupostos
es dissenyin no tant seguint el principi de solidaritat sinó
responent a interessos partidistes? Hi ha una evidència: el
sistema de finançament provoca que les comunitats amb més
ingressos tributaris per càpita acabin disposant, un cop aplicats
els mecanismes d’anivellament, de menys recursos per càpita.
En el model actual de finançament les comunitats reben el 50%
de l’IRPF i de l’IVA, el 50% dels impostos especials i el 100%
d’altres impostos menors, com els de patrimoni, successions,
donacions, etc. Els impostos que es queden a l’administració
central serveixen per a les despeses i inversions de l’Estat, i per
nodrir fons de compensació interterritorial en aplicació del
principi de solidaritat que redistribueix recursos fent arribar a
les regions amb menys recursos finançament procedent de les
més riques. 

En aquest context adquireix especial rellevància el principi
d’ordinalitat, el qual és un mecanisme que ve a garantir que una
regió manté la seva posició en el rànquing de generació de
riquesa una vegada s’hagi produït la distribució territorial dels
recursos. Aquest principi estableix uns límits a la solidaritat.
L’actual model de redistribució penalitza els ciutadans de
diverses comunitats, com la nostra, Catalunya, València,
Madrid..., i afavoreix altres comunitats, com Extremadura,
Cantàbria, Castella-Lleó, Astúries... A excepció de Madrid, a
les comunitats afectades per aquesta problemàtica es dóna la
coincidència que són les que major dificultat estan tenint per
complir els objectius de dèficit. El que realment ocorre és que
encara que tenen menys despesa pública per habitant, tenim
menys despesa pública per habitant, per rebre menys
finançament conseqüentment generam més dèficit. 

Si acceptam el principi de solidaritat per possibilitar que
totes les regions puguin prestar adequadament els serveis
públics fonamentals als seus ciutadans, el problema sorgirà
quan una solidaritat excessiva i subjectivament decidida deixa
més pobres els ciutadans d’aquestes comunitats que més
contribueixen. Clarament és el que passa en aquest petit país
nostre. 

Els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017 ens
tornen a deixar a la cua, i baixen un 7% respecte dels
pressupostos de l’any passat. D’aquesta manera passam de
rebre 159 milions d’euros a 148 milions d’euros. Aquesta
retallada genera un important desquadrament en els ingressos
del Govern de les Illes Balears, obligat a assumir
l’incompliment del protocol d’intencions per finançar les
carreteres. Resulten inexplicables les generoses inversions de
l’Estat en autopistes i AVE -per cert, que l’AVE du invertits
51.175 milions d’euros en 25 anys, surt a més de 1.000 euros
per ciutadà- mentre no es compleixen els acords signats amb el
nostre govern. Un exemple: es destinaran 500 milions per
comprar quinze trens d’AVE i 250.000 euros per a bitllets
d’AVE a 25 euros per celebrar el 25 aniversari, mentre que la
Mesa del Congrés -ja ho han comentat els altres companys- no
admet a tràmit la nostra proposta de tarifa màxima de 30 euros.
Curiosa manera d’entendre la solidaritat, afavorir a qui té altres
maneres de moure’s i castigar els que només tenim una manera
de sortir del nostre territori, sempre amb l’excusa
pressupostària, o directament retallant encara més la partida
pressupostària, com ho han fet en aquest pressupost.

El Parlament de les Illes Balears s’ha manifestat de forma
reiterada a favor de garantir un nivell d’inversions just per al
nostre territori. La reforma de l’Estatut d’Autonomia aprovada
l’any 2007 contempla a l’article 120.2.c) els principis en els
quals es fonamenta el finançament de les Illes Balears:
solidaritat, equitat, suficiència financera, atenent el
reconeixement específic del fet diferencial de la insularitat, per
tal de garantir l’equilibri territorial i la població real efectiva,
determinada d’acord amb la normativa estatal, i també
l’evolució d’aquesta població. Aquesta previsió del projecte
dels pressuposts generals de l’Estat del 2017 per a les Illes
Balears no és un fet aïllat i, any rera any, ens trobam a la cua
d’inversió estatal, amb un incompliment sistemàtic d’allò
previst a la disposició transitòria novena de l’Estatut
d’Autonomia.

És per això que MÉS per Menorca no pot si no manifestar
el seu més absolut rebuig a les inversions territorialitzades que
contempla el projecte de pressuposts de l’Estat per al 2017. Les
inversió a les Illes Balears se situa en 1,7%, no només no es
compensa la insuficiència inversora dels últims anys, sinó que
les inversions tampoc no ens situen a la mitjana estatal
d’inversió; cada ciutadana i ciutadà de les nostres illes rebrà
129 euros per càpita, clarament inferiors al 277 de mitjana en
el conjunt de l’Estat, i molt lluny de les xifres dels ciutadans i
ciutadanes d’altres territoris els quals rebran de mitjana prop de
tres vegades més que la ciutadania de les Illes Balears.

He començat la meva intervenció parlant de prioritzar, heus
aquí unes petites mostres del que l’Estat considera prioritat,
pagar en concepte d’indemnització 96,38 milions d’euros al
projecte Castor, Florentino Pérez. A la vegada AFF, també
propietat del Sr. Pérez, demana 300 milions d’euros per la
fallida de l’AVE a França. Augmenta un 33% el pressupost de
l’exèrcit, pujant de 6.000 a 8.000 euros, 8.000 milions d’euros,
disculpi’m, amb una partida de 1.824 milions d’euros per a la
indústria armamentística. Així mateix, Defensa destinarà
735.000 euros a pagar apartaments a la platja per a militars.
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Invertir 70 milions d’euros en un aeroport, amb una mitjana
de 8 passatgers al mes, sí, a l’aeroport d’Osca.

El Tribunal de Comptes xifra el cost del rescat bancari en
60.718 milions d’euros, dels quals l’Estat només n’ha recuperat
el 5% i dubto molt que en recuperi alguna cosa més.

Respecte de les esmenes, dir que no donarem suport a cap
de les presentades i poca cosa més a afegir, rebutjam
contundentment aquests pressuposts perquè maltracten la nostra
comunitat, dificulten la nostra economia i, més important,
maltracten la nostra ciutadania deixant-la a la cua d’inversions
per càpita. És que som ciutadans de segona? No ens queda una
altra que reivindicar i cridar: endavant les atxes!

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Intervenció del Grup Parlamentari Mixt
per defensar les esmenes RGE núm. 5503 i 5504/17, té la
paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Vamos a tratar de que no lo sea. Presidente, señoras y
señores diputados, buenos días, vamos a tratar de que no sea un
rollo, estaba comentando lo que decía el comentario que he
oído pasando al lado del Grupo Parlamentario El Pi.

La cosa va a ir de presupuestos, primero, el PSOE y
compañeros de viaje, y luego el Partido Popular, vamos, pues,
con la primera proposición.

Tenemos aquí una secuencia, el PSIB-PSOE promueve en
este parlament una declaración de rechazo de los presupuestos
generales del Estado, como los grupos que han hecho o
apoyado esta propuesta de presupuestos, no apoyan esa
declaración, la declaración fracasa. Segunda parte de la
secuencia, el PSIB-PSOE promueve una proposición no de ley,
con idéntico objetivo, como cuenta con el apoyo de los grupos
de izquierda y nacionalistas, pues todo indica que esta vez sí va
a sacar adelante su propuesta, aunque por otra vía.

Lo que nos lleva a plantear un par de preguntas que yo creo
que son esenciales, la primera, ¿cuál sería la consecuencia de
rechazar estos presupuestos? Pues que volveríamos a los de
2016, o sea, unos presupuestos prorrogados, o sea, unos
presupuestos inoperantes con los que deberíamos continuar con
las mismas políticas del año pasado, claramente insuficientes,
creo. ¿Es eso lo que desea el Partido Socialista? Sus
compañeros de viaje, siempre partidarios del cuanto peor
mejor, estoy seguro de que sí que lo desean, pero el Partido
Socialista, aunque lleve añadido el PSIB, ¿quiere seguir con
presupuestos prorrogados?

Y la segunda pregunta, esencial, ya que estamos en Baleares
y la PNL versa sobre el trato recibido por nuestra comunidad
en los presupuestos generales, deberíamos preguntarnos
también si los ciudadanos de Baleares saldrían ganando con ese
rechazo, ¿sería mejor para ellos encasillarse en el “no es no”
socialista? ¿Vivirían mejor con los presupuestos prorrogados?

Por supuesto que no, y eso lo sabe perfectamente el PSIB, y me
atrevo a decir que incluso lo saben quienes les secundan en esta
proposición. Pero da igual, se trata de darle a la manivela del
“no es no”, a la obstrucción permanente. Su discurso, por
desgracia, no va más allá, es el típico discurso que se agota en
sí mismo, unos fuegos artificiales sin transcendencia alguna,
pero a los que hay que atender, por supuesto, ya que así lo
dispone este reglamento.

Vayamos pues con estos presupuestos generales, no son los
de Ciudadanos, son los del Gobierno del Partido Popular, pero
es verdad que Ciudadanos ha intervenido en parte en su
elaboración y les da su apoyo, y les diré en qué ha intervenido,
porque me parece importante detallarlo. Ante todo, Ciudadanos
ha conseguido arrancarle al Gobierno más de 4.000 millones de
propuestas que eran propias, es decir, formaban parte de
nuestro programa, y que servirán, por un lado, para recuperar
a la clase media y trabajadora, y, por otro, para avanzar en un
modelo productivo basado en la innovación y en el
conocimiento.

Luego, se trata de los primeros presupuestos sin recortes, ni
en educación, ni en sanidad, ni en dependencia, ni en
innovación, los primeros desde el 2009, por supuesto, era una
condición que Ciudadanos había puesto para empezar a
negociarlos, y se ha cumplido. 

No hay subida de impuestos, ni IRPF, ni el IVA en estos
presupuestos, era otra condición que habíamos puesto, incluso
hay una rebaja, aunque ustedes de eso se olvidan, del IVA
cultural en los espectáculos indirectos, lo digo porque era algo
que ustedes pues tenían un cierto interés en defender cuando
pactaban con nosotros, ahora quizás ya no sea tan necesario ni
tan oportuno.

Entre los 2.000 millones dedicados a recuperar la clase
media y trabajadora, figuran 500 millones de complemento
salarial para que los jóvenes menores de treinta años que
trabajan y no pueden llegar a fin de mes puedan salir a flote y
seguir formándose; 350 millones para un plan de lucha contra
la pobreza infantil; 258 millones para promover políticas
activas de empleo para parados de larga duración; 480 millones
para los nuevos autónomos, consistentes en extender la tarifa
plana de 50 euros de seis a doce meses, recordarán que aquí
tratamos de ampliarla incluso a dieciocho, no fue posible
porque votaron ustedes en contra; 100 millones para atención
a la dependencia, y un aumento del 14% del presupuesto para
la lucha contra la violencia de género, es lo más destacable de
las propuestas que Ciudadanos ha aportado a estos
presupuestos. Todo esto está en estos presupuestos que ustedes
ahora quieren rechazar.

Porque, se lo recuerdo, lo que es bueno para todos los
españoles es bueno también para los ciudadanos de Baleares,
oyéndoles hablar parece como si lo único bueno para Baleares
o para los baleares sea lo específico, lo particular, lo privativo,
¿y lo común, no nos afecta también, para bien y para mal?
Como mínimo, lo que acabo de detallar creo que para bien. Yo
comprendo que ustedes vayan deslizándose cada vez más por
la pendiente del nacionalismo, no les queda otra ¿no?,
pendiente que, por cierto, es la del egoísmo, básicamente, sus
compañías son las que son, ¡qué le vamos a hacer!
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(Remor de veus i algunes rialles)

Me estoy refiriendo al nacionalismo. Pero deberían ustedes
atender a los hechos, a la verdad de los hechos, aunque solo sea
porque no hay otra; atendiendo a esa verdad, es indiscutible
que la inversión del Estado en Baleares no es de recibo, y lo
recalco, ni en términos absolutos ni de inversión por cápita, en
eso les doy la razón, pero se les ha olvidado mencionar que la
inversión del Estado en estos presupuestos generales ha
disminuido en todas las comunidades excepto en Canarias, y no
solo aquí.

(Remor de veus)

Y se les ha olvidado mencionar, sobre todo, que Baleares
es la segunda comunidad autónoma que más ha aumentado su
financiación, un 9,3%, igual que la comunidad valenciana.

(Remor de veus)

(Pausa de l’intervinent)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No, no se preocupe, presidente. Tenemos... -uno está
acostumbrado también-, tenemos 250 millones más que en los
anteriores presupuestos, ¿les parece poco? Les parece que ni
siquiera es digno...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, Sr. Pericay, guardin un poc de respecte per
l’orador, per favor. Gràcies.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

... hubieran preferido que siguiéramos con los presupuestos
prorrogados. Por no hablar del convenio de carreteras, es
verdad que el Gobierno ha incumplido el protocolo al no
preveer más que 15 millones, por este concepto, en realidad 15
de un mínimo..., y eso yo creo que merece la pena también
recordarlo, un mínimo comprometido de 80, no de 120, como
ustedes presupuestaron en estos presupuestos, a pesar de lo que
algunos les avisamos; pero es verdad, 15 de 80, eso sin duda es
cierto, y todavía quedan 160 más pendientes.

Pero, sin presupuestos ahora ni siquiera tendríamos esos 15,
¿o no? Y por supuesto, no tendríamos los 250 de más de
financiación.

En definitiva, echen cuentas y díganme si los ciudadanos de
Baleares han salido ganando o perdiendo con la actual
propuesta de presupuestos generales del Estado, los
ciudadanos, eh, no ustedes y sus intereses políticos. De ahí que
nosotros hayamos presentado una enmienda, enmienda al punto
1, y también, en este caso únicamente por coherencia con esta

enmienda, la enmienda al título general de la proposición no de
ley. En los demás puntos, por supuesto, estamos a favor y
vamos a votar a favor de lo que la proposición no de ley
presenta.

En todo caso, nuestra enmienda, y así lo creemos, es una
enmienda a favor de la verdad, de la razón y del sentido común.

Y ya que el Sr. Alcover es quién la defiende y quien la ha
defendido, yo le diría aquello de fiat veritas et pereat mundus.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Intervenció del Grup Parlamentari
Popular, per defensar les esmenes RGE núm. 5514 i 5515/17,
té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Al Sr. Morrás, que em mostra el famós Tramabús, aquell,
respecte del qual, per cert, li suggeriria tres cares noves, en el
Tramabús: una, la del Sr. Biel Barceló, just mereixedor de
poder estar en aquest Tramabús; del Sr. Jarabo, que ara no hi
és, també seria mereixedor de ser-hi, i sobretot la del Sr. Pablo
Iglesias, que ara li han trobat un compte a les Illes Granadinas,
un compte offshore, on rebia doblers de Veneçuela. En fi, són
tres cares noves que jo crec que li vendrien molt bé a aquest
Tramabús.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I jo sí que, entrant ja en matèria, m’agradaria deixar una
qüestió molt clara des del principi i és que des del Partit
Popular estam convençuts que el projecte de pressuposts
generals de l’Estat per a l’any 2017 són una gran notícia per a
tots els ciutadans, són uns bons pressuposts i són la garantia per
continuar en la senda de creixement econòmic i de generació de
llocs de feina. Estic convençut que si tots els que ara seiem en
aquesta cambra féssim abstracció de la nostra ideologia i
miréssim les dades amb objectivitat, tots convindríem que avui,
en general, estam molt millor que fa cinc anys; avui Espanya és
un dels països europeus que més creix, reduïm el nivell de
dèficit per sota fins i tot dels objectius que marca Europa, a
l’any 2016 hem tancat el dèficit amb un 4,3% del PIB, 3
dècimes manco que l’objectiu; Espanya crea 500.000 llocs de
feina cada any; creixem també a un bon ritme en el sector
exterior, amb rècord històric d’exportacions i amb quatre anys
seguits de superàvit en la balança per compte corrent; els
ingressos tributaris mostren un gran dinamisme i es preveu,
precisament, un increment del 7,9% de tributs.

I aquestes dades no són només unes dades, són també
persones, són persones que abans no trobaven feina i ara en
tenen; són persones que tenien una petita empresa i que abans
tenien pèrdues i que ara comencen a tenir beneficis; són
persones que ara arriben a final de mes i que abans no hi
arribaven. I açò no passa per generació espontània, açò no
passa per atzar, açò passa perquè el Govern central ha aplicat
unes mesures econòmiques encertades, s’han fet les reformes
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estructurals adequades i s’han aprovat uns pressuposts que han
propiciat precisament aquesta millora general de la nostra
economia.

I els pressuposts del 2017 continuen amb aquesta senda de
consolidació fiscal dels darrers anys, continuen amb les
polítiques de creixement econòmic i continuen també amb les
reformes estructurals que han permès corregir els desequilibris
tant interns com externs. I són, a més, uns pressuposts
profundament socials, la despesa social s’incrementa en un
1,7%; el 55,8% del total dels pressuposts es destinarà a despesa
social, enfront del 53,5% de l’any anterior; s’incrementa en
4.198 milions d’euros la partida de pensions; es destina un
4,9% més a programes i serveis destinats a grups vulnerables
i desfavorits; augmenten un 8,2% els recursos destinats a
l’atenció a la dependència, etc.

Per tant, des del nostre punt de vista, seria una
irresponsabilitat fer el que han fet avui els partits d’esquerres,
fer campanya a favor del bloqueig dels pressuposts, és una
irresponsabilitat que Espanya no pugui aprovar els seus
pressuposts. I les conseqüència de funcionar amb uns
pressuposts prorrogats, que sembla que és el que alguns que
m’han precedit pretenen, són molt negatives per a tots els
ciutadans; si no hi ha llei de pressuposts ens podem oblidar de
la tarifa plana, no ho dic jo, ho direm tots, tots ho direm la
setmana que ve, si no hi ha pressuposts no podrem tenir tarifa
plana. Ens podem oblidar de pujar un 1% el sou dels
funcionaris; ens podem oblidar d’ampliar l’oferta pública
d’ocupació en 67.000 noves places en el conjunt, ja dic, de les
administracions; si no hi ha pressuposts generals, Balears
deixarà de rebre 83,5 milions extres en concepte de sistema de
finançament; si els pressuposts no s’aproven, les comunitats
autònomes deixaran d’ingressar en conjunt 5.386 milions
addicionals de millora del sistema de finançament.

I m’agradaria també aquí fer notar que és una
irresponsabilitat també que el Partit Socialista posi en qüestió
el descompte de resident; el descompte de resident està
assegurat a tots els ciutadans de Balears, no es pot fer
alarmisme amb aquesta qüestió, i el Sr. Alcover avui ha volgut
fer alarmisme. Si els partits d’esquerres no volen augmentar la
despesa social, si els partits d’esquerres no volen millorar les
pensions, si els partits d’esquerres no volen que Balears rebi
83,5 milions més del model de finançament, que ho diguin
clarament, que ho diguin clarament, perquè és curiós, el PSOE,
el Sr. Alcover ens parla que els pressuposts del 2017 són uns
pressuposts de les retallades i vostès van ser que els que van
propiciar que s’aprovés el sostre de despesa, per tant no podem
gastar més, Sr. Alcover, no podem gastar precisament perquè
el seu partit a Madrid va propiciar que s’aprovés aquell sostre
de despesa.

Perquè, ho repetesc, els pressuposts del 2017 són uns bons
pressuposts i per tant no sembla massa sensat que, per motius
purament partidistes, l’esquerra continuï ancorada en el “no és
no”, no sembla massa coherent que un partit com el PSOE
digués que ells no aprovarien els pressuposts sense ni tan sols
haver-los llegit.

I és clar, amb aquestes postures extremes i sectàries no es
construeix un país i no s’ajuda als ciutadans a millorar la seva
situació.

La proposta dels partits d’esquerres parla també d’una
assignació insuficient de recursos per a inversió directa a les
Illes Balears, qüestió que hi podríem estar d’acord, de fet la
nostra comunitat continua a la cua d’inversió pública de l’Estat,
sempre hem estat a la cua de la inversió pública de l’Estat, fins
i tot quan arribaven les inversions estatutàries, estam només per
davant de La Rioja i de Navarra. Aquest deficient finançament
en inversió pública l’hem criticat sempre, nosaltres no fem com
el PSOE o altres partits, que només ho critiquen quan governa
el PP a Madrid, i callen quan governa el PSOE, nosaltres ho
hem criticat sempre, ho hem criticat a l’anterior legislatura
quan governava el Partit Popular i ho continuam criticant ara,
quan també governa el Partit Popular.

Però en el cas que ens ocupa convé posar les coses en els
seus justs termes, és cert que la inversió pública de l’Estat
baixa a Balears respecte de l’any passat, però també és cert que
la inversió pública de l’Estat baixa a tot el conjunt de
comunitats autònomes, i baixa un 22%, mentre que la baixada
a Balears és només d’un 6%. A Castella i Lleó baixa un 42%,
a València baixa un 32,3%, a Galícia, un 32,3%, a Andalusia,
un 31%. 

I algú ha dit que es tracta de retallades ideològiques.
Retallar un 42% la inversió a Castella-Lleó és ideològic, quan
governa també el Partit Popular?, o un 32,2% a Galícia, que
també hi governa el Partit Popular? Açò són retallades
ideològiques? En fi...

L’any 2017 la inversió per càpita quedarà a 56 euros de la
mitjana estatal. Mai, mai, ni els millors moments de les
inversions estatutàries, mai Balears no va estar tan a prop de la
mitjana per càpita del conjunt de comunitats; és l’any que hi
serem més a prop. I si l’any passat la inversió a Balears
representava un 1,4% del total, l’any 2017 representarà un
1,7%. Per tant sí que és cert que Balears torna a sortir
perjudicada en el repartiment de les inversions, però en termes
relatius la situació és la millor de la sèrie històrica. Però és que,
és més, si passés el que vostès volen que passi, que és que no
s’aprovin els pressupostos, la inversió que arribaria a Balears
seria zero, arribaria zero! Si seguim amb els pressupostos
prorrogats Balears no rebrà un duro d’inversió pública, que és
el que vostès volen i el que nosaltres no volem. 

Quant al protocol d’intencions, ha quedat demostrat que
teníem raó quan dèiem que era una temeritat posar una partida
de 120 milions d’euros en els pressupostos de la CAIB; ho vam
dir per activa i ho vam dir per passiva: un protocol d’intencions
no té aplicació directa sobre els pressupostos. Però és que el
mateix protocol d’intencions deixa molt clar que per
desenvolupar-lo és imprescindible establir convenis amb el
Govern de l’Estat en projectes nous de millores i construcció
d’infraestructures viàries. Quins convenis ha firmat el Govern
de les Illes Balears amb el Govern de l’Estat en nous projectes
d’infraestructura viària?, quins? Hem fet la pregunta per escrit;
encara esperam la resposta, però molt em tem que cap ni un. I
com volen que el Govern de l’Estat posi cap partida si no hi ha
cap conveni firmat? És per tant absurd queixar-se d’una cosa
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que és responsabilitat del Govern de les Illes Balears, i que
demostra que el Govern de les Illes Balears no ha fet la feina,
no ha fet els deures en aquesta qüestió. És per açò que feim una
esmena, per deixar ben clar que s’han d’establir convenis per
desenvolupar els protocols d’intencions, perquè si no tot serà
paper banyat. Aquí el problema és que el protocol d’intencions
diu el que diu i no diu el que vostès voldrien que digués.

Ben igual passa amb el tema de les inversions estatutàries.
La disposició transitòria novena, a part de dir que mentre no
s’aprovi un nou REB la inversió de l’Estat a Balears s’haurà
d’ajustar a la mitjana d’inversió pública del conjunt de les
comunitats autònomes de règim comú, cal recordar que en el
seu punt número 2 -disposició transitòria novena, punt...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, vagi concloent, per favor. Gràcies.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vaig concloent. ...diu molt clarament que per fer front a
aquest compromís inversor el Govern de la comunitat
autònoma de les Illes Balears haurà de proposar al Ministeri
d’Hisenda els oportuns convenis per executar les esmentades
inversions, i per açò també feim una esmena, per aclarir aquesta
qüestió, perquè no basta dir que el Govern central ens deu
1.000 milions, sinó que aquests 1.000 milions han d’estar
sustentats en convenis.

I què va passar amb els convenis que sí es van firmar els
anys 2008 i 2009? El que va passar és que es van desviar
aquests fons que anaven destinats a determinades inversions, es
van desviar a despesa corrent, i l’exemple del Consorci de
Palma és prou eloqüent: l’Estat abandona aquest consorci
davant les irregularitats detectades, davant la impossibilitat de
justificar a què es van destinar els recursos que havien d’anar
a inversions a Platja de Palma.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, se li ha acabat el temps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vaig acabant, vaig acabant. Per tant, senyors de l’esquerra,
deixin d’enganyar la gent; les coses són com són i no són com
vostès voldrien que fossin. Deixin de bloquejar els
pressupostos, no posin en risc el creixement econòmic i la
creació de llocs de feina que a pesar seu s’han aconseguit
aquests darrers anys. Ja sé que per a vostès és molt difícil, però
encara que sigui per una vegada deixin de mirar pels interessos
personals i de partit i pensin en els ciutadans, segur que els ho
agrairan. Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Passam al torn de fixar posicions. Pel
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, bon dia.
Deia jo al Sr. Pericay, quan passava per devora la bancada d’El
Pi, que això era un rollo. Clar que és un rollo, un rollo gros, és
una història que ens retroalimentam i ens la contam, i ens la
contam, i ens la contam. Un rollo és parlar del mateix sempre
i seguir actuant com sempre; el que no seria un rollo seria
deixar de discutir com sempre i passar a dir “què feim?, els
duim al jutjat?”; vos ho he dit un merder de vegades: si jo fos
el president ja els hi hauria duit, s’haurien mogut. Els duim al
jutjat? Agafam els vuit diputats...? No els hi podem dur (...), Sr.
Camps, no es posi al costat dels poderosos, posi’s al costat de
la gent que pateix, que duim aquí 34 anys patint amb aquesta
qüestió, i no m’ho ha de contar, hi he estat 19 anys, jo, i sé que
són uns poques vergonyes, i ja és la segona vegada que ho dic
en aquest hemicicle, que ho són, perquè ens enganen cara alta,
i vull fer contrari a Rajoy, si és necessari, a aquesta espècie de
sac que no es mou, es posa de perfil i se’n toca el nas de tot,
però ell és el principal culpable que nosaltres no tenguem un
finançament com toca; ell i els altres governs que hi ha hagut
d’altres colors polítics, que tampoc no van canviar.

Per què no feim una cosa, ara que va de lectures, que ha
estat Sant Jordi? Per què no venim aquí amb els vuit diputats i
diputades que tenim a Madrid i ens fan una lectura de les
esmenes que han fet per realment reforçar els pressuposts
generals de l’Estat? Així s’acabarà que no serà un rollo, serà
una realitat, perquè com que no presentaran coses claus
seguirem amb el rollo l’any que ve i El Pi no hi vol jugar, amb
la qual cosa votarem a favor d’aquesta història, perquè és
evident, però no volem jugar a aquest rollo.

Hi ha una qüestió també important, ho vull dir al portaveu
del PSOE, que maldament hi votem a favor hi ha una qüestió
important: vostès tenen força suficient a Madrid per aprovar un
pressupost alternatiu. Home, només han de convèncer a un del
PNV o a un de Coalició Canària; en tenen 175, 85 seus, 71 de
Podemos, 9 d’Esquerra Republicana, 2 d’HB-Bildu, 8 de
Convergència Democràtica d’un temps, i 1 de Coalició Canària,
i ja en tenen 176, i el PP ja no podrà fer..., això del rollo que es
barallen. És que no hi vull entrar. I te’n vas i entres, com molt
bé ha dit la portaveu de MÉS per Menorca, vas a El País i
veus: “Colapsada la página de contratación del AVE” pels 25
euros dels 250.000 bitllets, i nosaltres aquí ens tiram unes coses
per la cara que quan ho veig... 

I més, Sr. Camps: no intenti justificar si aquell un 6% més
o un 5% menys, sigui... Vostè ha prendre aquesta, i si pren
aquesta ja... Nosaltres no és que siguem solidaris, nosaltres som
beneits, beneits! Som els que fa 14 de la llista que rebem, i en
canvi en solidaritat som els primers. No vull ser més solidari
que els altres, vull ser igual de solidari que els altres! Aqueixa
beneiteria chulesca ha desaparegut del segle XX; el segle XXI
va per la igualtat d’oportunitats. No em conti si aquell amb
aquell..., no, no, no; aquí resulta que cada ciutadà de Balears,
eh?, resulta que som, amb diferència amb qui va darrere, és a
dir, nosaltres són 742 euros per persona any de solidaritat, qui
ens ve darrere és Madrid amb 595, València 71 i Catalunya 30,
30 euros, no arriba a 1.000 duros, no arriba a 1.000, però allò
nostre passa les 100.000 pessetes, eh?, per cada un. Què hem
d’anar a discutir si a aquell li han apujat un 4 o un 5. Li som
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sincer: o agafen els seus per les orelles, agafen els seus per les
orelles i els fan canviar, tant un com els altres, i els feim veure
que...

Les esmenes, Sr. Camps, les esmenes; instar el Govern
balear a firmar el conveni. El Govern balear no ha d’instar res!,
està trepitjat, té una llei orgànica aprovada per tots. El que ha
de fer el Govern central és demostrar que té unes ganes de
canviar el tractament cap als ciutadans de Menorca, Eivissa,
Formentera i Mallorca!, d’aquest petit país que es diu Balears,
d’això tan petitó, d’això tan petitó que té 1.144.000 habitants,
i aquí ens discutim com sempre: “i tu més, i tu més, i tu més”.
El Pi hi votarà a favor però, si pot ser, acabem amb aquest “i tu
més”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Passam a la intervenció dels grups
parlamentaris proposants. Té la paraula el Sr. Andreu Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Intentaré fer via. El primer que
m’agradaria dir, Sr. Saura, és que li demanaria un cert respecte
pel procés de primàries que encetam i un cert respecte pels
integrants i companys que es presenten. Almanco li demanaria
el mateix respecte que nosaltres vàrem tenir per les seves
primària, que evidentment teníem opinió però no la vàrem
expressar.

(Alguns aplaudiments)

Dit això, no passi pena que lluitarem perquè aquests
pressuposts siguin beneficiosos per a aquestes illes i no així
com s’han presentat.

Jo deia a la primera intervenció que tenim dret a indignar-
nos, no és que en tenguem  dret, és que tenim l’obligació
d’indignar-nos quan veiem aquests pressuposts, tenim
l’obligació d’indignar-nos.

Sr. Camps, ha dit: “és impossible que hi hagi pressuposts
del conveni de carreteres”, ho ha dit, ho ha dit..

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ho ha dit, que no, que no hi podia haver al pressupost al
conveni de carreteres, contesti’m quatre preguntes, no em
contestarà, però les faig així en genèric: per què hi ha els 15
milions pressupostats al conveni de carreteres per a la
comunitat nostra? En lloc de 15, n’hi podria haver 120. Per què
vostè va votar favorablement uns pressuposts que incloïen 80
milions per a aquest mateix concepte i sense cap conveni
signat? Per què hi ha un increment de 80 milions per a
Canàries? I per què es varen abstenir a la votació on nosaltres
exigíem aquests 120 milions? Quatre preguntes que el que
demostren és que vostès mentien.

Que hem fet alarmisme amb el descompte de resident? Com
explicaran això als ciutadans d’aquestes illes quan els seus ens

rebutgin la tarifa plana allà? Perquè la seva boca és mesura, què
ens hi hem de jugar que ens la rebutjarà el PP nacional? N’estic
convençut, eh, n’estic convençut, miri, de vegades faig
pronòstics, aquest és un pronòstic, els seus ens la tomaran. Els
seus ens la tomaran.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Sostre de despesa. És que nosaltres no sabíem que la grossa
se l’enduia Canàries i ens traïa a nosaltres, això no ho sabíem
en el sostre de despesa, Sr. Camps, no ho podíem saber. No es
podia saber això.

(Remor de veus)

Que nosaltres no havíem llegit el pressupost? Vostè ha vist
la seva PNL que ve després? La varen presentar demanant
suport al pressupost, la varen presentar abans de presentar-se
els pressuposts! Sr. Camps, una mica de coherència.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I deixi’m dir una cosa, ja que aquí hem començat en llatí:
pacta sunt servanda, els pactes s’han d’acomplir, els pactes han
de ser observats, per tant, els pactes de cavallers també. Aquí
el que passa és que, com he dit abans, faltava un cavaller.

Sr. Pericay, no estic d’acord amb aquesta cita que vostè ha
dit, crec que és... almanco... estic d’acord que la fem nosaltres,
però vostè ho diu per vostè, jo crec que la fem nosaltres,
nosaltres diem la veritat aquí, diem la veritat, crec que és real.

Per què pensa que els pressuposts prorrogats serien pitjors?
Si en els de l’any 2017 teníem més. Això no té per què afectar
el finançament, la liquidació hi ha de ser igual, estiguin
programats o no, hi ha mesures, hi ha decrets llei, hi ha etc., es
pot fer de moltes maneres, però no tenim perquè. 

Nosaltres no estam en contra d’aprovar els pressuposts,
nosaltres volem que hi hagi pressuposts, estam en contra
d’aprovar aquests pressuposts. Nosaltres no estem en contra
d’aprovar qualsevol pressupost evidentment, el que s’ha de fer
és que els diputat d’aquí que són allà presentin les esmenes per
millorar els pressuposts per als ciutadans d’aquí. És això el que
s’ha de fer, Sr. Pericay, hi estic d’acord, però els nostres ho
faran. El seu ho farà? Jo tenc els meus dubtes, tenc els meus
dubtes.

Tots els arguments que han posat tant el Sr. Camps com el
Sr. Pericay, i els anava repassant a mesura que els anava
escoltant, serveixen per a quan tractam els pressuposts de la
comunitat autònoma, els mateixos: què és que vol un
pressupost prorrogat, si serà pitjor? Doncs votin a favor del
pressupost que es presenta, serveixen per votar a favor de
qualsevol pressupost, i això és al que nosaltres ens negam, ens
hi negam perquè quan són perjudicials, són perjudicials.

Les retallades en inversió també són retallades i dels 10
milions no n’ha parlat, Sr. Pericay, però qui li garanteix que no
ens tornaran llevar els descomptes per a grups i ens aprovaran
la tarifa plana, qui li ho garanteix? Amb aquest escenari..., no,
no, a Canàries sí que ho tenen bé, perquè han incrementat,
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nosaltres de moment hem reduït. Per tant, totes les previsions
són que ens anirà malament, amb aquests pressuposts les
previsions són que ens anirà molt malament.

I, Sr. Pericay, ha fet una defensa dels pressuposts de tota
Espanya, que em sembla bé, en sembla bé, però aquí som al
Parlament de les Illes Balears, només li ha faltat dir que els
dóna suport perquè a Canàries són uns pressuposts collonuts,
però no es tracta d’això, a Canàries està molt bé, si jo fos canari
tal vegada m’ho pensaria, però és que resulta que som de les
Illes Balears, som de Manacor, què hi hem de fer?, però som
aquí per defensar els interessos d’aquestes Illes Balears, no per
als interessos de la resta de... En això crec que podem estar
d’acord.

I, perdoni, una cosa li he de dir, és vera el que vostè ha dit,
això de fiat veritas et pereat mundus perquè diu que,
textualment, la seva esmena, que no acceptarem, diu:
“Denúncia de la insuficient assignació de recursos per a invasió
directa a les Illes Balears al pressupost general de l’Estat”, hi
ha una falta d’ortografia perquè invasió va amb a, però
realment és així, ens han envaït, Sr. Pericay, ens han envaït, i
per això ens han traït.

I per això nosaltres rebutjarem o no acceptarem cap de les
esmenes presentades. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Doncs passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 5342/17, relativa a rebuig dels
pressuposts generals de l’Estat per al 2017.

(Remor de veus)

Sí, Sr. Pericay?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, deman si hi ha votació separada o conjunta?

EL SR. PRESIDENT:

Podem fer... farem votació separada idò.

Començam a votar. Passam a la votació del punt 1. Votam.

37 vots a favor; 20 en contra; cap abstenció.

Passam a la votació del punt 2. Votam.

57 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del punt 3. Votam.

39 vots a favor; cap en contra i 18 abstencions.

Passam a la votació del punt 4. Votam.

56 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 3375/17,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
impuls d’un acord urgent entre els grups parlamentaris en
el Congrés dels Diputats per a la tramitació i l’aprovació
dels pressuposts generals de l’Estat del 2017.

A continuació debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
3375/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
impuls d’un acord urgent entre els grups parlamentaris al
Congrés dels Diputats per a la tramitació i l’aprovació dels
pressuposts generals de l’Estat del 2017. Intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
ja sé que són ganes d’insistir en una qüestió que, perduda...

(Remor de veus)

...tota objectivitat i immersos dins la batalla política, és
quasi impossible que es pugui debatre des de l’objectivitat que
aquest tema es mereixeria i ho hem vist en el debat anterior, els
partits d’esquerres volen seguir bloquejant el país, volen
rebutjar uns bons pressuposts i ho volen fer sense cap argument
de pes, només pel fet que aquests pressuposts els ha fet el PP.
Aquest és el seu principal argument, si ho fa el PP és caca, si el
mateix ho fa un partit d’esquerres llavors allò mateix és
formidable i així des del sectarisme...

(Remor de veus)

... des d’aquest peculiar odi irracional cap a tot el que faci
el Partit Popular difícilment és possible arribar a acords que
siguin positius per al conjunt dels ciutadans.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, Sr. Camps, guardin silenci, per favor, tenguin un
poquet de respecte per l’orador. Gràcies.

Guardin silenci. Silenci, per favor!

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

I aquests acords són fonamentals precisament en el Congrés
de Diputats on no hi ha majories clares, on totes les opinions
són necessàries i on es fa imprescindible tenir alçada de mires
per no caure en l’interès partidista, és quan precisament els
partits han d’actuar des de la responsabilitat i intentar resoldre
els problemes dels ciutadans per damunt de qualsevol altre
consideració, per desgràcia res d’açò no veiem aquí. I ja ho he
dit a l’anterior debat, Espanya no es mereix funcionar amb uns
pressuposts prorrogats.

Les conseqüències de seguir amb uns pressuposts prorrogats
són, entre d’altres, que no s’actualitzaran les nòmines dels
funcionaris; no es convocaran noves places d’empleats públics,
no tindrem ni un euro en inversió territorialitzada, perquè ara
ens queixam que arribaran només 148,1 milions d’inversió, si
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no s’aproven els pressuposts arribaran 0 euros. Si continuam
amb uns pressuposts prorrogats tampoc no arribaran els 83,5
milions addicionals del sistema de finançament, no hi haurà
tarifa plana, ni possibilitats de firmar convenis que
desenvolupin el protocol d’intencions, ni noves inversions
estatutàries. No hi haurà res de res! Té sentit per tant, entestar-
te, entestar-se en condemnar a tots els ciutadans a tot açò? És
incoherent no voler pressuposts i a la vegada voler més
inversions, no voler pressuposts i voler que s’acompleixi el
protocol d’intencions, no voler pressuposts, o que venguin les
inversions estatutàries. Perquè és una cosa és incompatible amb
l’altra.

En qualsevol cas estaria bé saber exactament què volen els
partits d’esquerres, volen aturar el país? Volen seguir amb el no
és no? No els agrada que la despesa social augmenti un 1,7%?
O que la partida de pensions s’incrementi en 4.198 milions.
Estan en contra de destinar un 4,9% més a programes i serveis
dedicats a grups vulnerables i desfavorits? Certament, es fa
difícil demanar responsabilitat a uns partits que mai no han
demostrat tenir-ne, uns partits que segueixen aquella consigna
de Chernyshevsky, inspirador de Lenin, de cuanto peor mejor,
ho deia molt bé el Sr. Pericay.

(Remor de veus)

Vostès voldrien que les coses anessin malament, encara que
açò perjudiqués els ciutadans, i vostès pensen que així
obtindran beneficis electorals. És lamentable que partits que
ara, o que abans, millor dit, eren partits de govern, eren partits
institucionals, eren partits moderats, hagin perdut tot el seny i
avui estiguin encantats de reposar en braços de la radicalitat i
de l’extremisme.

(Remor de veus)

I aquest entestament en rebutjar els pressuposts generals de
2017 és des del nostre punt de vista una total irresponsabilitat,
que pot tenir conseqüències molt negatives per al conjunt dels
ciutadans. Però és més, si no hi ha pressuposts tampoc no hi
podrà haver la necessària reforma del sistema de finançament
local. I m’agradaria detenir-me en aquest punt per destacar
l’enorme esforç que han fet els municipis per gestionar millor
els seus recursos, per reduir el dèficit i l’endeutament i per
pagar, en temps i forma, els seus proveïdors. Un esforç que ha
vingut ajudat per la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local de 2013...

(Remor de veus)

...i d’altres normes que ha impulsat el Partit Popular.

Sr. President, Sr. President, és impossible poder tenir un
debat seriós mentre...

(Continua la remor de veus)

...els grups que donen suport al Govern estan totalment
interrompent totalment...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Camps, per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...les intervencions...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor! Deixin continuar.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Deia que un esforç que ha vingut ajudat per la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local de 2013
i d’altres normes que ha impulsat el Partit Popular, i que han
dut que les administracions locals hagin millorat de forma més
que notable el seu model d’administració i el servei als
ciutadans.

Una de les qüestions més rellevants és que l’any 2016 el
conjunt d’administracions locals va tenir un superàvit del
0,64% sobre el PIB, en aquests moments més del 90% dels
ajuntaments tenen superàvit i ajuden de forma molt clara al
conjunt de l’Estat a complir amb l’objectiu de dèficit. És just
per tant, reconèixer que les entitats locals són en aquests
moments les administracions més eficients i més eficaces en la
gestió pública. És per açò que des del Partit Popular
consideram que en justa contra-prestació s’haurien de prendre
mesures per facilitar la seva labor, com per exemple
flexibilitzant la regla i el sostre de despesa.

Entenem que és necessari que les administracions locals
disposin de mecanismes actualitzats de gestió que permetin
reinvertir el superàvit que generen amb major flexibilitat,
suavitzant l’aplicació de la regla de despesa, millorant la ràtio
i la taxa de reposició i, per tant, poder publicar nova oferta
d’ocupació pública. I quin és l’objectiu d’aquestes mesures?
L’objectiu és que els nostres ajuntaments segueixin prestant i
mantenint els serveis públics locals, augmentin la seva qualitat
i afavoreixin la creació de més llocs de feina.

Però també és important aprofundir en un nou sistema de
finançament local. La modificació del sistema de finançament
autonòmic, conjuntament amb el local, és fonamental a fi que
s’evitin duplicitats, es defineixin les competències de cada
administració i es garanteixin els recursos necessaris per a la
prestació adequada dels serveis públics. Des del Partit Popular
apostam per aquest nou model de finançament local, que aporti
més recursos a les hisendes locals, que reculli reivindicacions
històriques, com és el cas de la participació de les entitats
locals en els ingressos de l’Estat i també als tributs autonòmics,
o l’establiment dels mecanismes de coordinació entre el
finançament incondicionat, autonòmic i local. Hi ha algú en
aquesta sala que estigui en contra de revisar i flexibilitzar la
regla de despesa? Hi ha algú en contra de millorar la ràtio de la
taxa de reposició? Hi ha algú que està en contra de què es
pugui ampliar l’oferta d’ocupació pública?
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(Remor de veus)

Algú està en contra de què les entitats locals puguin obtenir
més recursos?

(Continua la remor de veus)

Algú està en contra de què les administracions locals puguin
participar dels tributs estatals i autonòmics?

(Continua la remor de veus)

(Rialles i alguns aplaudiments)

Per tant, si només, si només el Partit Popular estigués en
contra d’açò, vostès poden aprovar perfectament aquesta
proposta. Demostrin que vostès estan a favor de tot açò i
aprovin avui la proposta que nosaltres els presentam.
Evidentment perquè açò sigui possible, perquè el que tots
volem sigui possible, és necessari que s’aprovin els pressuposts
generals de l’Estat.

I aquesta opció es troba sobretot a les mans del Partit
Socialista, el PSOE, a nivell del Congrés dels Diputats, té la
possibilitat de desencallar aquesta situació. Ja van desencallar
el sostre de despesa, ara haurien, per responsabilitat, perquè és
bo per als ciutadans, desencallar els pressuposts generals de
l’Estat. Mantenir-se en l’actitud de bloqueig perjudica de forma
més que notable els nostres ciutadans; no voler ni negociar els
pressuposts i només tenir el no com única i inamovible
resposta, és certament lamentable, i demostra que l’interès
partidista està per sobre de l’interès general dels ciutadans.

Rebutjarem els tres brindis al sol que ens ha presentat MÉS
per Menorca, certament no es corresponen amb la realitat,
podríem dir, en castellà, no son de este mundo. A més, les tres
esmenes que fa MÉS per Menorca és l’exemple claríssim de
què quan governa el Partit Popular li podem demanar de tot, li
podem demanar el oro y el moro, 1.000 milions per aquí, 3.000
milions per allà, 75% de descompte de resident, no hi ha
problema, podem demanar el que vulguem, però al Govern
d’aquí, que un temps hi eren en el Govern, al Govern d’aquí, a
aquests no, no els podem molestar, a aquests millor que no els
demanem res. Açò no és manera, açò no és manera, açò és una
incoherència i açò demostra...

(Remor de veus)

...una particular forma de fer política que certament no
hauria de ser així.

En definitiva, amb aquesta proposició no de llei nosaltres el
que fem és demanar responsabilitat, demanam sentit comú,
sobretot als que no n’han demostrat massa mai de sentit comú,
en qualsevol cas, però els demanam que, per una vegada,
tenguin sentit comú, tenguin sentit d’Estat, i demanam que
tenguin alçada de mires i tenguin com a únic objectiu el
benestar dels nostres ciutadans. Perquè aquest ha de ser el
nostre principal objectiu.

(Remor de veus i algunes rialles)

No, no, és que és així! La nostra proposta va en aquesta
línia en to positiu i en to constructiu.

(Remor de veus)

Vostès tindran la possibilitat de rebutjar-ho o d’aprovar-ho.
Si vostès ho rebutgen quedaran evidentment retratats davant els
ciutadans. Nosaltres evidentment seguirem reclamant aquestes
qüestions, seguirem reclamant el que toca per als municipis i
per a les nostres entitats locals i seguirem demanant que
s’aprovin, d’una vegada per totes, els pressuposts generals de
l’Estat, perquè es desencalli una situació que certament ja està
provocant problemes a tots els ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Intervenció del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca per defensar les esmenes RGE núm. 5423,
5424 i 5425/17. Per defensar-les té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
Partit Popular demana sentit comú i jo li demanaria el comú
sentit dels ciutadans, que és tenir seny i que és defensar els
interessos dels ciutadans d’aquestes illes, cosa que el Partit
Popular no fa, perquè el Partit Popular demana que pensem en
els ciutadans, però el Partit Popular no ha pensat ni un minut en
els ciutadans de les Illes Balears, i per açò després ens envia
aquí el missatges d’ultranacionalisme espanyol dient: lo que es
bueno para todos los españoles es bueno para las Baleares o
para los baleares, i en canvi mai no pensa que allò bo per a les
Illes Balears és bo per a Espanya; açò no ho pensa mai. Allò bo
per a les Illes Balears és bo per a Espanya? Si és bo per a
Espanya, per què el Partit Popular no ho ha defensat? Què ha
defensat a Madrid el Partit Popular que sigui bo per a les Illes
Balears, què?

Les tres esmenes que presentam són d’un altre món,
efectivament, és que no vivim en el mateix món, el món del
Partit Popular i el món de l’esquerra o de la gent que té seny no
és el mateix.

(Remor de veus)

Demanar la tarifa màxima de 30 euros és d’un altre món?
Doncs no sé de quin món deu ser, però el Partit Popular està
ben content que amb 25 euros ara es pugui viatjar a l’AVE per
celebrar els 25 anys d’aquesta infraestructura...

(Alguns aplaudiments)

...bé que hi està. 

Ara tampoc no és d’aquest món demanar el que diu una llei
orgànica: les inversions estatutàries, el nostre Estatut, 1.000
milions, 1.000 dels 2.800 que podríem debatre aquí, 1.000; si
no presenti una transacció, posam 500 i l’aprova?, posam 500
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i ho escalonam en diversos pressuposts? I dels 3.000 milions de
la condonació del deute, quantes vegades ho hem plantejat en
aquesta cambra?, fins i tot jo diria que el Partit Popular de tant
en tant no ho ha vist tan malament; 3.000 de 6.000, ho troba
massa?, ho negociam?, o és igual?, o és que tanmateix no
interessa defensar el que és bo per a les Illes Balears i sí el que
és bo per a Espanya?

És curiós, si no sorprenent, que el Partit Popular ens
proposi ara aquí suavitzar, no una altra cosa, suavitzar la regla
de despesa. Suavitzar. Per a açò comprin-se Perlán i suavitzin
altres coses, però aquí venim a negociar i a pactar coses. Vol
suavitzar l’aplicació de la regla de despesa millorant la ràtio de
la taxa de reposició, i en conseqüència la publicació de l’oferta
d’ocupació pública, diu, quan a les propostes que s’han debatut
en aquest parlament per eliminar la taxa de reposició, per
modificar o derogar la Llei d’estabilitat pressupostària, el Partit
Popular en canvi ha votat... què?, que no, que no. No és el
mateix quan... en canvi sí que deu ser el mateix quan el Partit
Popular ho presenta a l’Ajuntament d’Alaior; no deu ser el
mateix..., açò és una altra cosa; bé, no hi ha gaire distància,
però precisament açò és el que presentava el Partit Popular a
Alaior.

És evident que en aquest debat es parteix, des del meu punt
de vista, d’un pecat original, que és la modificació de l’article
135 de la Constitució Espanyola, i d’una manera d’entendre la
gestió, la lògica d’allò públic, i que lògicament nosaltres no
compartim, que va en contra de l’autonomia de les
administracions tant autonòmiques com locals i que ha generat
aquesta situació absurda que els ajuntaments tenguin recursos
en el calaix però no els poden invertir a cobrir necessitats que
són importants, si no urgents, per a la ciutadania. És allò que,
bé, tenim la casa neta però el rebost està buit. Primer els bancs
i després les persones, o l’operació ha anat bé però madona és
morta. Exactament el mateix, agafin-se a la que vulguin.

Ara també ens parlen d’un nou sistema de finançament
local. No sé què hi deu tenir a veure; en fa, d’anys, que parlam
d’un nou sistema de finançament local...; el que passa és que,
açò sí, és l’excusa, per no dir el xantatge, perquè avui aquest
parlament es posicioni a favor que l’Estat tengui aquests
pressuposts generals de l’Estat, i nosaltres li deim que sí, que
clar, que un govern necessita un pressupost, però necessita un
pressupost bo per al conjunt de l’Estat i que sigui bo també per
als ciutadans de les Illes, i nosaltres pensam que no ho és. Són
uns pressuposts que no fan més que consolidar la marginació de
les Illes Balears dins aquesta pell de bou que es diu Estat
espanyol, que ens margina la inversió de l’Estat, que és incapaç
de recollir les demandes històriques com són el REB o la tarifa
màxima de 30 euros, i que una altra vegada ens deixa amb allò
que aquestes illes poden seguir esperant. Allò bo per a Espanya
és bo per a les Illes Balears; allò que és bo per a les Illes
Balears no sabem si és bo defensar-ho a Madrid, i per açò
estaria molt bé -algú ho plantejava aquí- que sí, efectivament,
que els diputats d’aquestes illes diguin quines propostes han fet
al Congrés i al Senat, a les Corts Generals, per defensar els
interessos de les Illes; quines propostes han fet?, hi són totes
aquestes? Com a mínim crec que haurien d’haver presentat les
propostes que han sortit d’aquesta cambra per unanimitat. Ho
faran els senadors autonòmics?, ho faran els diputats i senadors
de les Illes Balears?, defensaran els temes que són

d’unanimitat, com a mínim els d’unanimitat? Em tem que no,
perquè tots aquests missatges que aprovam aquí quan arriben
a Madrid es converteixen en el mateix discurs, aquest
ultranacionalisme espanyol: el que és bo per a Espanya és bo
per a les Illes Balears, callau que ara no és el moment; açò és
el que ens vénen a dir cada vegada.

I sí, seguirem presentant esmenes agosarades, però són
esmenes de justícia. Vostès podran dir que és agosarat demanar
1.000 o 2.000 o 3.000 milions d’euros. Proposin, proposin.
Quants menys?, és bo o no és bo, açò, per a les Illes Balears?
Açò, precisament açò, és el que ha aprovat aquest parlament
per unanimitat, i vostès també ho van aprovar, no en forma
d’esmena per al pressupost de l’Estat, però sí que és una
reclamació; o no?, o ara no és bo que tinguem un nou REB i
que mentre s’aprovi aquest nou REB es compleixi la inversió
que preveia l’Estatut d’Autonomia? Si açò és bo, convertim-ho
en una realitat, però és que quan ho volem convertir en una
realitat tothom s’espanta, “ara aquesta gent és d’un altre món”;
sí, som d’un altre món que es diu Illes Balears i volem el més
just, el més bo per als ciutadans d’aquestes illes. Vostès ens
hauran de dir què consideren bo per a les Illes; per ara ens ho
han dit molt clar: res; esperem, açò és el que ens diuen.

Res més.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Passam al torn de fixar posicions. Pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra.
Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. No, Sr. Camps, el Partit Popular no
és caca, el Partit Popular és trama: trama corrupta, trama
mafiosa que es dedica a parasitar les nostres institucions, i per
això nosaltres tenim una altra proposta...

(Alguns aplaudiments)

...d’un projecte de país molt diferent del que proposen els
pressuposts...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Han sortit vostès, precisament, en relació amb Veneçuela.
Nosaltres, de totes els judicis..., en tots hem estat absolts. Crec
que als companys seus del Partit Popular no els passarà el
mateix; alguns, molts més dels que tenim nosaltres, passaran
moltes nits a la presó. Ja veurem com queda això.

Bé, després de l’explicació amb detall del meu company
Carlos Saura sobre els motius pels quals Podem no dóna suport
a aquesta proposta de pressuposts generals de l’any 2017,
parlaré del perquè ho feim, és a dir, per què mai des de Podem
no donarem suport a aquests pressuposts, i ho faré amb aquesta
petita representació gràfica del Tramabús, i crec que
explicarem també per què no confiam en una trama mafiosa, en
una trama corrupta com la del Partit Popular per administrar els
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doblers públics de la gent que s’aixeca de bon matí per pagar
impostos, ara que ja s’ha obert i s’ha inaugurat el nou període
per a la declaració de la renda, la qual cosa molts dels seus
amics i amigues amb comptes a Suïssa, amb comptes a Panamà,
no fan i mai no farien.

Després del que estam veient amb aquesta caiguda
continuada de pomes podrides d’aquest arbre que no es
recuperarà mai que és l’arbre malalt del Partit Popular, pensam
que cap partit democràtic i responsable mai no confiaria els
diners públics a la gestió del seu partit, precisament perquè hi
ha una trama mafiosa que s’està demostrant, que els jutges i els
fiscals valents estan posant damunt la taula, no són penes de
Telediario, són penes que sortiran de jutges valents, que estan
dient clarament com es desgasten els polítics del Partit Popular,
funcionant de manera coordinada amb empresaris i també amb
altres membres, il·lustres membres de la Casa Reial, que també,
de cop, amics i amigues surten a les notícies, com aquests
lladres refinats o no tan refinats s’han dedicat a governar les
nostres institucions sacsejant-les sense tenir en compte la bona
gestió dels doblers públics. Llavors és absolutament
incongruent que venguin vostès aquí a demanar-nos que els
donem la confiança per gestionar el que és de totes i tots, el que
és de la bona gent treballadora d’aquest país, que s’aixeca els
matins perquè vostès després s’ho gastin en trames corruptes
per enriquir-se de manera individual.

El Partit Popular, llavors, és una trama, i això no cal que ho
expliqui, el Tramabús que ara passeja per les nostres ciutats,
tan de bo el tenguem aquí aviat, ho expliquen els diaris la
setmana passada, ho expliquen els d’ahir, ho expliquen els
d’avui, ho expliquen les sentències, les actuacions judicials, ho
sap la gent del carrer. No cal que vengui jo aquí ni ningú a
explicar per què no confiam en el Partit Popular per gestionar
el que és de totes i tots.

Ahir teníem la Sra. Esperanza Aguirre dimitint per tercera
vegada. Aquí tenim un diputat, que ara no hi és en aquesta
cambra, però que no n’ha dimitit ni una. I la veritat és que
pensam que tal vegada el Sr. Company podria demanar al Sr.
Rajoy com s’ho ha fet per tal que la Sra. Esperanza Aguirre
s’ho hagi pensat millor i hagi deixat d’ocupar un càrrec públic.
Els seus grans càrrecs, que són molt honorables, fins que un dia
s’aixequen, sobretot quan ja no queda més remei, i es
converteixen tots en molt corruptes i responsables de tot perquè
varen trair la confiança. Ahir la Sra. Aguirre deia que no
dimitia: “Yo no dimito porque haya hecho nada malo, si no
porque no vigilé más. Me siento engañada”, deia ahir la Sra.
Aguirre. No feia mamballetes ni llagrimetes, com l’altre dia,
però reconeixia clarament que havia mirat cap a un altre costat.
Fins quan vostès miraran cap a un altre costat? Sr. Company,
fins quan deixaran que hi hagi un escó aquí i a l’Ajuntament de
Palma ocupat per una persona que està imputada pel mateix
que el Sr. Ignacio González, per pertinença a banda criminal?

A Madrid, detencions, imputacions per pertinença, com he
dit, a organització criminal, entre d’altres, han valgut,
precisament l’expulsió al Sr. González, un altre il·lustre
membre també d’aquesta trama mafiosa del Partit Popular, i
com he dit, aquí el Sr. Gijón porta mesos imputat per
pertinença també a organització criminal, però sembla que aquí
es diu: Gijón, sé fuerte, hacemos lo que podemos, i, per això,

no deixa el seu escó. Malgrat s’ho hagin demanat moltes
vegades.

Tampoc el Partit Popular no vol tornar els 153.000 euros
que, segons una sentència ferma del cas Areal, varen vostès
robar per finançar implícitament la seva campanya del Partit
Popular.

És a dir, aquí se’ns acaramullen els casos i vostès miren cap
a un altre costat. Arribarà el dia que diguin; me siento
engañado, yo no sabía nada, me siento traicionado, ja veurem
quina cara posen en aquest cas.

Amb aquest planter demanen vostès que els donem la nostra
confiança per gestionar doblers públics, com deia, i clarament,
qui no està acusat de blanqueig està acusat de pertinença a
organització criminal, de mafiós gairebé, vaja, el qui no
d’enriquiment il·legal, perquè, com hem dit, el Partit Popular
és un pantà de granotes que es dediquen a saltar de trama en
trama.

El PP a Gènova es diu trama Gürtel; el PP de Múrcia es diu
trama Auditorio; el PP de Madrid té molts de noms, trama
Púnica, trama Gürtel, ara trama Lezo; el PP de Balears, aquí no
ens guanya ningú, es diu trama Matas, trama Policia Local,
trama Son Espases, trama Bon Sosec, trama Autopistes
d’Eivissa, trama Nóos, i podria continuar fins demà, aquí el
Partit Popular és la trama de totes les trames, és la mare de
totes les batalles de la trama. 

És per això, que, a més, decidiu declarar-vos en
desobediència i dieu que tornar aquests diners de finançament
il·legal de campanya electoral no és just. El Partit Popular de
les Illes Balears té molt clar que aquesta sostracció de diners
públics és un dret que té de manera inalienable. Pensàvem que
els drets inalienables eren altres. 

Ara bé, després tenen la barra de venir aquí a dir-nos que
confiem en vostès per gestionar els diners de totes i tots, dels
nostres imposts, dels distints imposts de la gent de les Illes
quan després ni tan sols es dediquen a fer que passi de la Mesa
la proposta de tenir una tarifa plana justa per a totes les Illes.
No sé exactament per què s’atreveixen a venir aquí a demanar
que donem suport a aquests imposts quan ni tan sols han
defensat el més mínim dels drets per als ciutadans i ciutadanes
d’aquestes illes. Està claríssim que no els importa massa.

La setmana passada vàrem aprendre moltíssim, encara que
ja sabíem molts de nosaltres com funcionen les coses, que per
haver bons corruptes també fan falta bons corruptors, i el Partit
Popular sempre té al costat qualque bon empresari per omplir
els comptes que no tenen en aquest país. Teniu OHL per al
Canal d’Isabel II, Florentino per a Son Espases, Indra pel que
calgui, i està per veure qui paga el proper impost revolucionari
del Partit Popular voluntàriament o extorsionat. Encara ho han
de dir els jutges, cas per cas, no ho diré jo aquí.

I després, una cosa molt nova que vàrem aprendre la
setmana passada, gràcies a aquests fiscals valents, que deia
abans: sembla que el Partit Popular té, presumptament, en
nòmina, diaris i mitjans per coaccionar qui vulgui revelar certes
coses que no poden ser revelades, que han de ser amagades a

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 75 / 25 d'abril de 2017 4301

l’opinió pública, presumptament al Sr. Marhuenda se’l va
malinterpretar mentre coaccionava.

(Remor de veus)

El PP té càrrecs corruptes, amics corruptors, mitjans que
emmordassen, però sobretot té gent a les seves files que està
disposada a malbaratar la independència judicial. Abans llegia
el meu company Carlos Saura un SMA, aquí en tenc un altre
que és vergonyós, és francament vergonyós, jo em desafiliaria
d’un partit en el qual dos dels seus membres s’envien missatges
com aquests, ells llegiré aquí perquè crec que és suficientment
escandalós com perquè sigui públic; és un missatge entre
Ignacio González, “Nacho” que deia abans a l’altre SMS, i
Zaplana, es diuen un a l’altre: “-Vamos a ver, yo creo que a ver
si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción, ¿sabes?,
y yo creo que va a ser él. Si sale es cojonudo, se llama Moix,
es un tio serio y bueno. -¡Hombre!, yo no soy quién, pero yo no
me corto en decirle a Rafa -Rafa ha de ser Rafael Català, és
clar- ¿sabes, Rafa? El aparato del Estado y los medios de
comunicación van aparte, o los tienes controlados o estás
muerto”.

Aquesta és la manera amb la qual el Partit Popular vol venir
a aquest parlament a demanar la nostra confiança per gestionar
els doblers públics. No, no i no...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camargo, ha de concloure, per favor.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

... de cap de les maneres tendran la nostra confiança, com la
varen perdre ja fa molt de temps de la majoria de la gent.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Diputat Antoni Reus. 

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president, senyors i senyores diputats. Bé, segon
debat ja sobre el pressupost general de l’Estat. Hem tractat a
l’altre debat per què els pressuposts que s’han presentat, el
projecte de pressuposts no té en compte les necessitats de les
Illes Balears, la necessitat dels ciutadans de les Illes Balears i
més que les necessitats, com he dit ja també abans, els drets
dels ciutadans de les Illes Balears a tenir uns serveis a l’alçada
de la resta de ciutadans. 

Aquí sembla que perquè els pressuposts contenen tota una
sèrie de mesures ens hem d’abraçar tots a aquests pressuposts
i no podem discrepar, ni dir que són perjudicials per a les Illes
Balears. I a qualque moment ha semblat que qui en aquesta
cambra s’hi oposava, doncs no hi hauria pressuposts i estàvem
tots boigs, no? Si aquesta cambra tengués el poder perquè no

s’aprovassin els pressuposts de l’Estat, els pressuposts no
serien així. Això crec que ho hem de tenir clar.

A mi el que m’ha sorprès més és aquesta proposta del Partit
Popular sobre el pressupost general de l’Estat que no faci
referència en cap moment a les Illes Balears, en cap moment,
una proposició sobre el pressupost general de l’Estat on la
paraula Balears no surt ni a l’exposició de motius ni als seus
acords, ni la paraula Balears ni la paraula Mallorca ni Menorca
ni Eivissa ni Formentera ni res que faci referència aquí. Com
ens pot dur el Partit Popular una proposta sobre el pressupost
general de l’Estat, que és un instrument vital per a totes les
comunitats autònomes, una proposició que no esmenta enlloc
les necessitats de la nostra comunitat?

No només això, no només que no les esmenti, és que
aquesta proposta del Partit Popular i aquest discurs del Partit
Popular no és més que un nou xantatge, un nou xantatge del
Partit Popular en aquest cas emprant els ajuntaments. És el
segon xantatge que fa el Partit Popular per aprovar els
pressuposts generals de l’Estat. Vull recordar quin va ser el
primer xantatge, el primer xantatge ha estat amb els funcionaris
interins. El Govern de l’Estat no havia proposat cap mesura, no
n’ha dut a terme cap, com hagués pogut fer per exemple
mitjançant un reial decret llei, cap mesura per flexibilitzar la
taxa de reposició, per flexibilitzar la convocatòria de places per
acabar amb l’excessiva interinitat, dins la policia local, dins el
sector educatiu, dins el sector sanitari, una excessiva interinitat
que s’ha agreujat aquests anys per les restriccions de les ofertes
públiques d’ocupació.

El Govern de l’Estat sí que ha aprovat, validat i s’han
validat al Congrés mesures pressupostàries mitjançant reials
decret llei, s’han fet ajustos a alguns tributs, l’impost de
societats es va canviar la seva estructura, l’impost de begudes
alcohòliques, l’impost del tabac, mesures pressupostàries que
s’han aprovat mitjançant reials decret llei, el Reial Decret Llei
3/2016, sense anar més lluny, que es va aprovar dins el
desembre. Però no ha plantejat l’Estat mesures d’obertura de la
taxa de reposició de les ofertes d’ocupació, de la mateixa
manera que ha emprat la figura del reial decret llei per afectar
mesures que afectaven els ingressos. Ho hauria pogut fer
perfectament i no ho ha fet. No ho ha fet perquè ho ha emprat
com arma política, com a xantatge amb els pressuposts generals
de l’Estat, llançant un missatge que a més avui s’hi ha recreat
el portaveu del Grup Popular, “si voleu flexibilitzar la taxa de
reposició, si voleu flexibilitzar l’oferta d’ocupació, aprovau-me
els pressuposts”.

I tres quarts del mateix està plantejant el Partit Popular amb
la proposta d’avui, en aquest cas emprant els ajuntaments. Amb
un cert cinisme que el Partit Popular agraeixi l’esforç als
ajuntaments, esforç involuntari dels ajuntaments en reduir el
deute i el dèficit, és que no els ha quedat més remei, és que els
ajuntaments tornaven préstecs i tenien superàvit, perquè no
podien fer aquelles inversions que eren necessàries, perquè no
podien crear ocupació, perquè no podien donar serveis públics
necessaris als seus ciutadans, malgrat tenir superàvit, perquè el
Partit Popular no els deixava. És un cert cinisme, el Partit
Popular s’ha aprofitat, ha provocat aquesta situació perquè
aquest 0,4, 0,5% de superàvit servia de cara a Europa per
maquillar els nombres dolents del dèficit de l’Estat.
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Idò ara, sense pressuposts generals de l’Estat, ens diuen no
es prorroga la mesura que la disposició addicional sisena de la
Llei Orgànica del 2012, que permet als ajuntaments amb moltes
restriccions, destinar part del superàvit pressupostari a
determinades inversions sostenibles, que no és una
flexibilització de la regla de despesa, com s’ha venut, és una
mesura que es va començar a implantar el 2014, que s’ha anat
prorrogant, que qualque vegada s’ha anat prorrogant mitjançant
la figura del reial decret llei i que ara, a pesar que en el millor
dels casos hi haurà pressupost general de l’Estat entrat el juny,
l’Estat no ha pres cap mesura per prorrogar aquesta possibilitat,
com hauria pogut fer i com ha fet altres vegades amb un reial
decret llei, congelant les minses possibilitats que tenien els
ajuntaments per executar inversions amb càrrec al superàvit.
No ho ha fet, no ho ha prorrogat perquè torna emprar com a
xantatge per aconseguir l’aprovació d’aquest pressupost
general de l’Estat.

I a sobre, el Partit Popular ens du una proposta allà on
explícitament ens demana que acceptem aquest xantatge,
perquè ho diu expressament el contingut de la iniciativa, el
darrer paràgraf de l’exposició de motius: “sense pressupost no
es pot invertir el superàvit municipal”. Nosaltres no li veiem el
sentit a aquesta proposta, sí que li veiem el sentit a les esmenes
que ha presentat el Grup MÉS per Menorca, tres esmenes que
sí fan referència a tres problemes reals de les Illes Balears i que
hauria de contemplar aquest pressupost general de l’Estat: la
connectivitat aèria amb la tarifa màxima, les inversions
estatutàries i l’elevat deute generat pel dèficit de finançament. 

Per això, per donar suport a una proposta que realment
digui qualque cosa de les Illes Balears, que contribueixi de
qualque manera a resoldre els problemes d’aquesta comunitat,
esperam que s’acceptin aquestes esmenes.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres no volem ser
reiteratius, ja fa tres hores que parlam aquí del mateix i repetint
els mateixos arguments, uns pressuposts, Sr. Camps..., és
impossible fer uns pressuposts que no tenguin cap cosa
positiva, qualsevol pressupost té coses positives i coses
negatives, per tant, és evident aquesta qüestió, amb els
mateixos arguments, jo estic d’acord amb el Sr. Alcover, amb
els mateixos arguments també podríem dir que és incoherent la
postura del Partit Popular quan no dóna suport als pressuposts
de la comunitat autònoma perquè això provocaria que no hi
hagués les inversions previstes en aquests pressuposts. Un
argument, sincerament, de molt poc recorregut.

Per tant, aquests pressuposts són injusts per a les Illes
Balears i com que són injusts per a les Illes Balears votarem en
contra de la seva proposició no de llei, sense més.

En relació al tema local. El problema no és la reforma del
finançament local, el problema és la congelació del
finançament local que vostès han provocat i, és clar, vostè surt
aquí i ens explica una pel·lícula que no té res a veure amb la
realitat. Ja li dic, hi ha un article en el Reglament que diu que
els diputats seran cridats a l’ordre quan siguin reiteratius o es
desviïn dels temes, aquí diguem que aquest article no brilla per
la seva aplicació.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, gràcies, president. Intervendré també des d’aquí i
procuraré no ser reiteratiu, com demana el Sr. Melià, cenyint-
me al tema i ser breu. 

Bé, respecte del que planteja la proposició del Partit
Popular, nosaltres hi votarem a favor. Hi votarem a favor
perquè creiem que és de justícia evidentment flexibilitzar la
regla de despesa dels ajuntaments, però també perquè creiem
que aquest és un exercici de responsabilitat i en aquests
pressuposts, com a mínim això no és possible. Creiem nosaltres
que aquesta regla de despesa durant aquest mateix any s’ha de
poder flexibilitzar, els ajuntaments han de poder utilitzar aquest
superàvit i, per tant, augmentar la seva capacitat de despesa. I
en paral·lel, consideram que aquests pressuposts generals de
l’Estat i aquí hi ha l’exercici de responsabilitat, tenen ja una
regla de despesa aprovada, un sostre de despesa aprovat, un
objectiu d’estabilitat, i a això hi va contribuir no només
Ciutadans, sinó també el Partit Socialista, que ens marca
evidentment un límit que qualsevol modificació que
introduíssim en aquest moment faria inviable, o duria o bé
l’incompliment del dèficit, o bé ens duria a haver de fer
retallades en altres aspectes del pressupost.

Per tant, votarem a favor per aquestes raons que acab
d’explicar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Diputada María José Camps.

 LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president, bon dia senyores i senyors diputats. Vull
que les meves primeres paraules siguin en record de la nostra
companya Aina Rado, que avui tristament ens ha deixat.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Camps, sincerament creia que vostè igual era més de
Bertín Osborne, més que res per aquelles coincidències
ideològiques que puguin tenir, però veig que estava molt
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equivocada, perquè li va més allò del Puro chantaje de
Shakira, que és com s’hauria de titular la seva proposició no de
llei.

(Alguns aplaudiments)

I sembla, efectivament, i aquí he de donar la raó al Sr.
Melià, que vivim un déjà vu, perquè jo no he intervingut abans,
amb la qual cosa no seré reiterativa amb mi mateixa, però sí
que es repeteix el discurs que hem viscut a l’anterior proposició
no de llei . Miri, Sr. Camps, el dèficit del deute públic és
sobretot responsabilitat del Govern d’Espanya, que és qui l’ha
generat en la seva gran majoria. Els ajuntaments són les
institucions que manco deute han generat i per tant no se’ls pot
acusar de ser els culpables de la situació d’endeutament
d’aquest país. Els problemes de tresoreria dels ajuntaments,
amb els retards i les dificultats en els pagaments, no és
imputable al seu deute, sinó a les dificultats i demores que han
tingut a l’hora de rebre els ingressos provinents d’altres
administracions, com convenis o el mateix finançament. Per
tant el Govern d’Espanya ha contribuït, i molt, a les dificultats
de liquiditat a cadascuna de les administracions de major a
menor, començant per la comunitat autònoma, consells insulars
i els mateixos ajuntaments.

Així, l’ajuntament ha esdevingut l’administració
possiblement amb més problemes quan és la més propera als
ciutadans i les ciutadanes i a les seves necessitats. Per tant es
pot fer passar per culpable a qui ha estat víctima. La Llei
Montoro i moltes altres normatives i actuacions dels governs
del Partit Popular han menyspreat i culpabilitzat els
ajuntaments, i ve d’antic, per exemple la supressió de l’IAE per
part del segon govern Aznar; se’ls ha obligat a apujar l’IBI a
través d’un decret, i s’ha prohibit la incorporació de romanents
als seus recursos generats pel mateix ajuntament, obligant-los
a destinar-los a eixugar deute. Així ara hi ha molts
d’ajuntaments amb doblers al banc que no poden invertir i que
haurien de poder destinar a inversions productives que
generassin llocs de feina i a millorar els serveis d’atenció als
ciutadans, sobretot quan encara hi ha molta gent que pateix les
conseqüències de la crisi. Així, Sr. Camps, jo crec que hauria
de tenir un poquet més de vergonya que la que té quan defensa
que la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local aprovada el 2013, perquè ni d’enfora no ha comportat els
beneficis que consten a l’exposició de motius de la seva
proposició no de llei, i crec que la primera premissa és aquesta,
derogar la Llei Montoro.

Els mateixos batles i batlesses seus -escolti, Sr. Camps-
pressionen per derogar aquesta legislació i permetre reinvertir
el superàvit que s’han vist obligats a retenir, que són 400
milions a les Illes Balears i 4.000 milions en l’àmbit estatal.
L’exemple més clar és la declaració unànime aprovada per
l’Assemblea de batles el 16 de març de 2017, referent a aquesta
derogació de la Llei Montoro. Igualment dos exemples que hem
viscut aquí, en aquest parlament, en relació amb la derogació
d’aquesta llei: la proposta de resolució del debat de política
general de 27 de setembre de 2016, o la proposició no de llei
per a la derogació d’aquesta llei debatuda i aprovada a la
Comissió d’Assumptes Institucionals dia 22 de febrer de 2017.
Fins i tot l’executiu Bauzá, a través del Decret Llei 2/2014, de
21 de desembre, de mesures urgents per aplicar a les Illes

Balears aquesta llei Montoro, la va haver d’esmenar per evitar
el caos administratiu que hagués generat als ajuntaments, que
haguessin hagut de deixar de prestar les competències
anomenades impròpies que tenen assumides, i que es veien
obligats a cedir.

El PSOE sempre ha defensat que per damunt de tot hi ha
l’obligació de disposar de recursos suficients per donar
resposta a les necessitats socials de les ciutadans i els ciutadans.
El Partit Popular s’hi ha oposat de forma reiterada, essent-ne un
clar exemple aquesta llei, la Montoro. Vam haver de presentar
recursos d’inconstitucionalitat que van ser parcialment estimats,
i davant les polítiques socials socialistes el Partit Popular
sempre ha intentat privatitzar els serveis socials i reduir-los al
mínim.

Presentar el projecte de pressupostos ha estat
necessàriament una iniciativa del govern Rajoy, i el govern
Rajoy és el que ha de cercar els suports parlamentaris
necessaris per a la seva aprovació. De cap manera no podem
consentir que el Govern d’Espanya amagui darrere una crida a
la responsabilitat, com vostè ha fet aquí quan ha intervingut, la
intenció d’aprovar uns pressupostos que el Partit Popular vol
gestionar sense entrar a debatre ni a negociar les prioritats
polítiques d’aquests. És més, abans que el projecte de llei
entràs al Congrés dels Diputats dia 5 d’abril, abans que es
conegués el seu contingut vostès ja demanaven aquest suport a
cegues que ens han vingut a demanar avui, perquè van registrar
aquesta PNL dia 6 de març, i així mateix ho van fer en forma
de moció, com a exemple, als mateixos ajuntaments, a
Menorca, de Ciutadella i Maó. 

El PP actua com si tingués majoria absoluta, i, Sr. Camps,
jo crec que ja és hora que es comencin a adonar que no la
tenen. Per al PSOE els ajuntaments són la peça clau del nostre
sistema institucional, ho hem defensat sempre, i el Partit
Popular sempre ha posat els interessos del Govern d’Espanya
per davant de les necessitats dels ajuntaments, i és
vertaderament molt trist. A títol d’anècdota només els llegiré
les declaracions o els titulars fets a la premsa local per la Sra.
Águeda Reynés, que és diputada del Partit Popular per
Menorca al Congrés que, a més, és regidora de l’Ajuntament de
Maó: “Reynés justifica la inversión del Estado al advertir que
se ejecutará en seis meses”; com que no vull ser reiterativa, ja
li ho ha dit el Sr. Alcover, no repetiré els arguments, però ve a
dir açò. I per aquesta mateixa regla de tres entenc que potser,
si aquests pressupostos són per a sis mesos, els següents
pressupostos que siguin per a dotze es pot demanar... o s’haurà
d’incrementar el doble tot, perquè si no seria una fal·làcia
aquest mateix argument.

Pretendre vincular el finançament dels ajuntaments amb
l’aprovació dels pressupostos generals no és res més que un
deslleial xantatge polític davant la incapacitat del govern Rajoy
i del Partit Popular de presentar i consensuar uns pressupostos
assumibles per la majoria del Congrés dels Diputats, i açò els
record que és obligació seva, del Partit Popular, Sr. Camps. En
resum, ningú més que el Partit Popular és responsable d’haver
de -com diu la seva proposició no de llei- establir les bases dels
pressupostos generals, i ha de ser el Partit Popular que ha de fer
possible aconseguir els acords necessaris per a la seva
aprovació. Al contrari demostrarà que no governen per a la
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majoria, sinó que ho fan només per a uns pocs, i açò és la seva
alçada de mires, Sr. Camps? 

Dos: impulsar un ampli acord per aconseguir la reforma del
finançament local és una cosa que venim reclamant els
socialistes des de fa temps. El Partit Popular sempre s’hi ha
negat, i fins i tot ha empitjorat el finançament local amb
mesures com la Llei Montoro. Per tant no venguin aquí ara avui
a donar-nos lliçons. L’acord pel finançament local no es pot
subordinar a l’existència de pressupostos; açò no és res més
que un xantatge inadmissible. El govern Rajoy té dues feines:
presentar uns pressupostos que puguin ser compartits per la
majoria del Congrés dels Diputats, i presentar una proposta de
finançament local que compleixi amb les expectatives dels
governs locals. Aquestes dues coses són responsabilitat seva,
responsabilitat del Partit Popular, i no vulguin defugir-ne.

Votarem que no a aquesta proposició no de llei perquè és
injusta i perquè és demagògica. No jugarem el seu joc; vostès
no tenen límit. Només li he de dir que el nostre vot negatiu no
és un vot contra la millora del finançament local, que és el que
vostè ja ha avançat a la seva intervenció perquè ja sabia que la
meva potser aniria per aquest camí, però no juguin a confondre;
l’hem reclamat abans que ningú i amb més intensitat i amb més
decisió que ningú, sempre amb la seva oposició. 

Per acabar, la consellera Cladera i la presidenta Armengol
no acoten el cap davant Madrid, com sí va fer el seu candidat,
Sr. Camps, el Sr. Bauzá, i ja han dit prou. Aquest govern no
accepta aquest xantatge i el Parlament tampoc no ho ha de fer.
Dubt que si allò seu és allò del Puro chantaje, escolti Lluís
Llach, només li diré que “a canvi d’algun gra de blat m’heu tret
la força de volar, però us ho juro, s’ha acabat, la gallina ha dit
que no”.

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camps. Intervenció del grup parlamentari
proposant, té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Fa unes setmanes precisament
el Sr. President m’interrompia quan jo feia una pregunta des de
la tribuna, m’interrompia perquè em desviava de la qüestió.
Avui la Sra. Camargo és que no s’ha referit en cap moment a la
qüestió, ha estat deu minuts parlant d’altres coses, segurament
s’ha equivocat de discurs, anava amb presses avui a ca seva i se
n’ha endut un altre discurs i ha parlat del de sempre, eh?, de la
trama, de la màfia, etc., en fi, però és clar, esper que vostè em
deixi, Sr. President, fer referència a les paraules de la Sra.
Camargo, i esper que no m’interrompi perquè, és clar, sembla
que vostè fa parts i quarts.

Però en qualsevol cas sí que és cert que Podemos, des del
nostre punt de vista, no pot ser exemple de res, per a nosaltres
no és un exemple de res i valdria la pena recordar, per exemple,
l’intent d’estafa del Sr. Monedero a Hisenda, a tots els

ciutadans; o per exemple quan el Sr. Echenique pagava en
negre el seu assistent, i parlen de precarietat laboral, i
precisament aquell que s’omplia la boca de precarietat laboral
pagava en negre el seu assistent; o el Sr. Pablo Iglesias, que ja
ho he dit abans, que té un compte offshore a Islas Granadinas
i que d’allà rep finançament des del règim veneçolà, i per no dir
d’altres càrrecs públics que són o drogoaddictes, corruptors de
menors, agressors d’embarassades...

(Remor de veus)

...etc., vostès, vostès, jo no sé que són, però són...

(Remor de veus)

...són un grup realment molt curiós, ho deixarem així, un
grup molt curiós.

Però tampoc no ens poden donar lliçons de whatsapps, Sra.
Camargo, ...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... tampoc no ens pot donar lliçons de whatsapps perquè els
whatsapps seus que es van fer públics són realment... que fan
esborronar la pell, fan esborronar la pell de veure com funciona
Podemos a través d’aquells whatsapps que realment va ser
impressionant.

Però és que, a més, vostès tampoc no poden ser exemple,
perquè el seu model és Veneçuela, què ens han de venir a
mostrar a nosaltres si el seu model és Veneçuela?, un règim que
ha arruïnat un país sencer, un país que era ric i l’ha arruïnat,
vostès han dut a la ruïna milions de persones, per tant, què ens
vénen a explicar a nosaltres?, si vostès són, per descomptat,
poc exemple de res per a ningú.

I parlem de la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, era necessària al seu moment, ha estat
positiva, ha reconduït una situació de molts d’ajuntaments que
estaven en fallida, molts d’ajuntaments...

(Remor de veus)

... estaven en fallida, la majoria d’esquerres precisament, i
ara, en canvi, gràcies a aquestes lleis, el 90% dels municipis
tenen superàvit...

(Remor de veus)

..., gràcies a aquesta llei els municipis tenen superàvit i, per
tant, una volta hem reconduït aquesta situació és quan seria
necessari, si vostès volen, si vostès voten en contra no hi ha
problema, però seria necessari reconduir o flexibilitzar o
revisar totes aquelles normes que es van aplicar precisament en
un moment molt concret on pràcticament tots els municipis
estaven en fallida.
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I per açò nosaltres proposam revisar i flexibilitzar la regla
de despesa, per açò nosaltres proposam millorar la ràtios de la
taxa de reposició, per açò nosaltres proposam ampliar l’oferta
d’ocupació pública, demanam també que els municipis puguin
tenir més recursos a través de la seva participació en els tributs
estatals i autonòmics. I vostès haurien d’estar contents, haurien
d’estar contents que el Partit Popular, quan és el moment, quan
ja s’ha reconduït una situació de fallida dels ajuntaments, ara
vulguem fer açò, haurien d’estar contents, i vostès no estan
contents amb res. Tampoc no els agrada que ara el Partit
Popular reconsideri la seva postura perquè ara toca, perquè ara
és el moment, perquè ara és possible fer-ho i a vostès, que
haurien d’estar contents, tampoc no els agrada i avui també
votaran en contra de la nostra proposta.

En fi, cadascú que faci el que cregui més convenient, però
realment els posa o els retrata el fet que vostès s’oposin a
aquesta qüestió. Cadascú, ja dic, que faci el que vulgui.

Una qüestió que s’ha plantejat i ho ha plantejat el Sr. Martí,
parlava del REB, el REB està en mans de la Sra. Cladera, fa
cinc setmanes que reclamam quan tindrem els documents del
REB, i la Sra. Cladera que no sabe, no contesta. Vam fer una
interpel·lació el mes de novembre de l’any passat, no, no... diu:
“a principi d’any ja vos donarem la documentació”, ...

(Remor de veus)

... som a finals d’abril i encara no tenim res del REB. Van
fer una foto el mes de maig de l’any passat i no hem sabut res
més. Vam presentar documentació, nosaltres vam presentar
documentació perquè la poguessin considerar i no en sabem res
més. El REB és a la teulada del Govern i aquí l’únic que
reclama el REB és el Partit Popular.

Sr. Martí, Sr. Martí...

(Remor de veus)

..., vostè no ha dit res del REB fins ara, du pràcticament un
any i mig callat en la qüestió del REB.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, vagi concloent, per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per tant, que ens venguin a nosaltres a donar lliçons de
coses que nosaltres fem i que vosaltres, que teniu més
possibilitats, que estau o estàveu fins ara dins el Govern, em
sembla realment una forma molt curiosa d’intentar defensar
determinades qüestions.

Per tant, acab demanant responsabilitat, acab demanant
sentit comú i acab demanant que, per responsabilitat i per sentit
comú, s’aprovin els Pressuposts Generals de l’Estat perquè tots
els ciutadans s’ho mereixen, perquè serà bo per a tots els
ciutadans i perquè els ciutadans de Balears i d’Espanya haurien
de tenir uns pressuposts i perquè no es mereixen que tinguem
uns pressupostos prorrogats. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Silenci, per favor... silenci!

Passam a la votació de la Proposició no de llei... ah, sí, Sr.
Camps, les esmenes, les accepta? No.

(Remor de veus)

Doncs passam a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 3375/17. Iniciam la votació. Votam.

21 vots a favor; 36 en contra i cap abstenció.

V. Comunicació de la designació, conformement amb
l’establert a l’article 186 del Reglament del Parlament, dels
diputats i/o les diputades encarregats de defensar en el
Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm.
2906/17, sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la
jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir
l’exploració, la recerca i l’explotació d’hidrocarburs i altres
substàncies minerals.

Finalment passam al cinquè punt de l’ordre del dia que
correspon a la comunicació de la designació conformement
amb l’establert a l’article 186 del Reglament del Parlament dels
diputats i diputades encarregats de defensar al Congrés dels
Diputats la Proposició de llei RGE núm. 2906/17, sobre la
protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola
del danys que pugui produir l’exploració, la recerca i
l’explotació d’hidrocarburs i altres substàncies minerals. 

La Mesa, constituïda com a tal a la sessió de la Junta de
Portaveus de dia 12 d’abril, i d’acord amb aquesta acordà
d’encomanar la defensa al Congrés dels Diputats de la
proposició de llei abans indicada a la Sra. Sílvia Limones i
Costa, al Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan i al Sr. David Abril i
Hervás.

Aquesta designació ha quedat publicada al BOPIB,
comunicada a la Mesa del Congrés dels Diputats i s’han expedit
les credencials corresponents.

I com que no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.

Moltes gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702906
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702906
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