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EL SR. PRESIDENT:

Bé, començam la sessió d’avui. Bon dia a totes i a tots,
senyores i senyors diputats i membres del Govern.

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

I.1) Pregunta RGE núm. 5643/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a materialització
del pacte educatiu.

Primera pregunta RGE núm. 5643/17, relativa a
materialització del pacte educatiu que formula el diputat Sr.
Josep Castells i Baró del Grup Parlamentari MÉS per Menorca.
Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom, bon dia
també a vostè Sr. Conseller. Fa unes setmanes el Consell
Escolar de les Illes Balears va aprovar el document del Pacte
Educatiu. En aquest moment en queden fora les entitats que, al
meu entendre, no han entès que pacte vol dir renúncia a algunes
de les pròpies postures i també empatia respecte de les postures
dels altres, són sectors que d’alguna manera representen els
extrems de l’espectre sociopolític, la qual cosa doncs assenyala
que el pacte s’ha fet en la bona direcció, tal vegada fa falta més
feina, però de moment es fa en la bona direcció, en el sentit que
aglutina els sectors centrals i que, políticament, representen la
centralitat de la nostra societat.

El Pacte Educatiu és un dels temes més importants
d’aquesta legislatura, jo li ho he dit moltes vegades i crec que
vostè hi està d’acord, i crearia una gran frustració si no es
veiessin materialitzats alguns dels seus aspectes en aquesta
mateixa legislatura, la qual cosa vol dir el curs 2018-19, que
serà el darrer que començarà abans que acabi legislatura. 

Els mesos han anat passant i per tant, el compte enrera del
curs 2018-2019 ha començat ja, i és per açò que li deman, com
pensa implementar el Govern el projecte del Pacte Educatiu?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el Sr. Conseller Martí
March.

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sr. Castells
moltes gràcies per aquesta pregunta. Jo coincidesc amb vostè
que es tracta d’una qüestió clau, no només a nivell de les Illes
Balears, també a nivell de l’Estat, és a dir, jo crec que són dos
elements que s’haurien de correlacionar perquè una cosa
condiciona l’altra.

En qualsevol cas, jo aprofit la seva pregunta per tornar
reconèixer d’una forma clara la feina que va fer Illes per un
pacte, que va fer feina amb tots els sectors educatius i a totes
les Illes Balears, durant aquest període negre que vàrem viure
la passada legislatura i que ja és història. I que per tant, pensam
que cal donar una passa endavant. Nosaltres com a Conselleria
d’Educació del Govern de les Illes Balears tenim clar quin és
el nostre full de ruta. Aquesta setmana mateixa el Consell
Escolar de les Illes Balears entregarà a la Conselleria
d’Educació el document que es va aprovar d’una forma jo diria
que molt majoritari, sense el suport dels sindicats més
significatius, la qual cosa també és una qüestió que hem de
reflexionar de forma significativa, per tal que pensam que s’hi
ha d’integrar tothom.

Una vegada que tenguem el document per part de la
Conselleria d’Educació, el nostre objectiu és trametre aquest
document, fer-ne entrega al Parlament de les Illes Balears, a la
Mesa del Parlament, a tots els grups parlamentaris, a fi i efecte
de començar a fer la feina adequada d’aquest pacte social,
perquè passem a aquest pacte polític necessari.

Nosaltres pensam que aquí, aleshores la Conselleria
d’Educació sempre ha respectat lògicament el Parlament, es vol
involucrar d’una forma significativa, vol estar diguem
assabentada i participant de forma clara en aquest pacte polític
que és necessari i per això farem tots els esforços.

Nosaltres com a Conselleria d’Educació també ja ens hem
reunit amb tots els grups parlamentaris, amb una idea molt
clara: pacte sí i pacte inclusiu. Són els dos elements sobre els
quals de qualque manera nosaltres hem treballat. I en aquest
moment el que s’haurà de concretar amb els grups
parlamentaris és quina és la metodologia adequada per tal de
fer-ho possible i que el curs 18-19 ja puguem entrar en una
altra dinàmica. Aquesta és una mica la filosofia sobre la qual
nosaltres treballam en aquests moments.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, conseller. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, cal una llei educativa,
amb el màxim consens possible, amb el màxim d’inclusions
possible. Però cal una llei educativa, no només per satisfer el
desig del pacte de què això es materialitzi amb una llei, que
també la llei dóna estabilitat, sinó per donar respostes als reptes
que en parlem cada setmana, els reptes complexos que té el
nostre sistema educatiu, per aprofitar les escletxes que ens
deixa la legislació estatal. Jo crec que no podem esperar i no
podem estar pendents de com es resol el pacte estatal, perquè
tampoc no sabem al ritme que va, ni sabem els resultats que ens
donarà. Amb la situació actual necessitem una llei balear que
doni resposta a aquestes necessitats.

I amb aquest pla de treball, jo crec que la via que vostè ens
proposa és massa lenta. És a dir, evidentment que la llei
educativa haurà d’acabar passant pel Parlament, però jo crec
que seria molt operatiu que el seu Govern estigués negociant ja
amb els sectors que no s’han inclòs dins el pacte, i especialment
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estic pensant amb el Partit Popular, que evidentment representa
una part molt significativa de la ciutadania, que ha de ser dins
aquest pacte, i crec que aquesta feina només la pot fer el
Govern.

I derivar-ho a un debat previ entre grups parlamentaris, que
finalment també haurem de fer aquesta feina per aprovar la llei,
és endarrerir excessivament aquest projecte. Ens cal una llei,
Sr. Conseller, i el temps s’acaba. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, Sr. Castells, estic d’acord. Nosaltres, des del primer ja
començarem a treballar amb una llei educativa pròpia, però
tampoc no podem deixar evidentment que el Parlament de les
Illes Balears, on hi ha tota la representació de la ciutadania de
les Illes Balears, treballi per fer aquest acord polític i aquest
acord polític jo crec que s’ha de fer partint d’aquest document
de la comunitat educativa, intentant que la comunitat política,
el Parlament faci aquest acord i des del Govern serem actius. I
des del primer moment començarem a treballar de forma
significativa amb aquesta llei autonòmica d’educació que
consideram que serà clau per intentar donar resposta als reptes
que tenim.

Però així i tot pensam que el Parlament també ha de jugar
un paper clau, del contrari crec que seria una llei que ha de
tenir el consens de la representació popular de les Illes Balears.
Per tant, jo crec que hi estam d’acord i li puc assegurar que el
Govern serà actiu, serà proactiu i no serà passiu davant un tema
que ens ocupa i ens preocupa a tothom.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 5688/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a adjudicació de la web del
Saló Nàutic de Palma.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 5688/17, relativa
a adjudicació de la web del Saló Nàutic de Palma que formula
el diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, hoy finaliza el Salón Náutico de Palma, creo que
en su 34 edición nos tiene que motivar en el sentido de cómo
ha ido, yo creo que es para darnos la enhorabuena, porque ha
sido un salón náutico, pues bueno, más intenso que en otras
ocasiones y creo que eso es importante para Palma, para
Mallorca, para Baleares y para nuestra economía.

Lo cierto pero es que la semana pasada saltó a la prensa que
la página web del salón náutico se había externalizado, se había
adjudicado a una empresa; parece ser además que había
informes internos que desaconsejaban un poco a la empresa a
la que se había adjudicado y también con el revuelo que ha
armado, que se ha creado dentro del propio IDI o con los
trabajadores del IDI.

En este sentido le preguntamos a ver ¿con qué criterios se
ha adjudicado la página web del Salón Náutico de Palma?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Té la paraula el Sr. Conseller Iago
Negueruela.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias Sr. Tadeo y le daré las
explicaciones oportunas, gracias además por el tono de su
pregunta. En todo caso le puedo señalar que la Feria Náutica ha
sido este año una vez más un éxito, es una de las ediciones con
más afluencia de público, con más asistencia también de
empresas. Yo creo que es un ejemplo de la colaboración
público-privada. Como usted sabe, el comité de dirección de la
feria náutica es un comité que forman las empresas y forma la
propia administración, donde se establecen las distintas
propuestas de mejora para las ferias de los próximos años. Este
año lo que se nos planteó es una mejora en el parking para
profesionales, una mejora del servicio de Wi-Fi y una mejora
de la página web y de la gestión de los pases profesionales, así
como una APP.

Con estos tres planteamientos del año pasado, se asumieron
las tres partes. Se hizo un parking para profesionales, se
establece un servicio previo para Wi-Fi y se externalizó la web
y la gestión de los pases. Unos pases además que nos han
facilitado por ello, que antes se mandaban por correo ordinario
a las distintas empresas, una vez se llegaba la solicitud de los
pases de profesionales, se reenviaban por correo y perjudicaba
la gestión y la profesionalización de una feria cada vez más
profesional. En este caso se pidieron presupuestos a cinco
empresas y, tras las distintas propuestas, el propio director de
la feria que lleva bastantes años gestionando con éxito todos los
últimos años, se decidió con una diferencia de sólo 250 euros,
a una empresa frente a la otra por las mejoras que ofrecía
básicamente en las horas de formación y en el corner en la
feria. Es la primera vez que tenemos un Up, era una razón de
tiempo, en la gestión de la propiedad el IDI no hace gestiones
de Up, no hace gestiones profesionales de pases para empresas. 

Y, por tanto, creíamos oportuno realizarlo de esta forma,
para asegurar el éxito de la feria y hemos visto que las
consecuencias así han sido, una feria mejor, los profesionales
están más contentos y cada vez damos un mejor servicio, que
es desde luego lo que nos motivo en todas las contrataciones
que hacemos, en toda la planificación de la feria que
realizamos.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, gracias por las
explicaciones, pero la verdad es que las decisiones en la
gerencia del IDI, no es la primera vez que se produce, que crea
un malestar con los trabajadores. Le quiero recordar también
las decisiones que hubo en el recinto ferial de Menorca, en
Mahón, cuando se hizo una obra menor que al final acabó
siendo una obra mayor, con un coste de más de 120.000 euros,
que no se había pedido ningún permiso ni siquiera al
ayuntamiento ni se había establecido ninguna comunicación.
Sólo se hizo en el momento en el que también saltó a la luz
pública tal hecho.

Por esto lo que le quiero decir es que usted tiene un
problema en el IDI, y el problema está en la gerencia, que tiene
un desacuerdo total y absoluto con la mayoría de los
trabajadores, y provoca circunstancias como esta que ha pasado
ahora, que las declaraciones o las opiniones de los trabajadores
en contra de la gerente del IDI, como pasó también en el caso
de Menorca cuando hubo estas obras que les he mencionado,
cuando usted además es el conseller de Treball y se hicieron
unas obras sin ninguna garantía porque no había ninguna
comunicación ni ninguna licencia solicitada, y usted es el
conseller que siempre defiende la precariedad o está en contra
o pretende reducir la precariedad laboral y las siniestralidad
laboral, con lo cual le vuelvo a repetir que en el IDI tiene un
problema y ese problema es la gerencia.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. A ver, no mezclaría los temas en
materia de contratación cuando estamos hablando de distintas
empresas que desde luego tienen sus propios comités. Lo que
le puedo decir es que el IDI tiene un comité de empresa, tiene
un comité de empresa con el que la gerencia mantiene una
relación más que fluida, con la que se está llegando a todos los
acuerdos para la mejora del propio IDI, un IDI que ha
reincorporado a los trabajadores despedidos en la pasada
legislatura, que creo que están de acuerdo con esta gestión del
IDI y con esta gerente del IDI frente a los despidos de la pasada
legislatura. 

Una obra de Maó que tiene como finalidad mejorar, y así se
ha hecho, el pavimento del suelo; usted lo sabe porque fue
presidente, siempre era una exigencia del propio sector que se
asfaltase la feria del IDI. El IDI se gastaba..., cada vez que
había una feria en Maó tenía que volver a enmoquetar el suelo,
una mejora constante. Lo que hemos hecho es una mejora de

las infraestructuras de Maó, está el sector contento con las
mejoras que se han hecho en Maó...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Iago Negueruela...

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

...el comité de empresa está contento con la cuestión del IDI, y
desde luego...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

...la feria náutica es un éxito de público.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 5831/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a edificacions en àrees
protegides.

Passam a la tercera pregunta, RGE núm. 5831/17,
presentada en substitució de la RGE núm. 5690/17, relativa a
edificacions en àrees protegides, que formula la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia. Formulem avui una
pregunta ja que convé que les coses quedin clares. Voldríem
conèixer, Sr. Conseller, si coneix vostè, i això seria el que li
correspon dins de les seves responsabilitats, voldríem saber,
deia, si com a responsable de l’àrea de Medi Ambient té
constància d’edificacions, d’instal·lacions o d’usos impropis i
no permesos dins les àrees protegides. Ens agradaria saber fins
a quin punt té constància d’una empresa del municipi
d’Esporles que des de fa anys, més de deu anys, ocupa una
parcel·la qualificada com a àrea d’interès paisatgístic. I ja de
passada seria molt interessant saber si el conseller considera
que el dipòsit de ferramenta i materials de construcció que hi ha
sota aquesta parcel·la és prou pintoresc i paisatgístic perquè es
pugui consentir que una empresa calcigui, trepitgi i arruïni les
intencions d’aquest govern balear, tan implicat amb el medi
ambient i el paisatge, i envaeixi amb els seus estris una de les
zones de la perifèria d’Esporles, que dóna amb aquest desordre
la benvinguda a qualsevol visitant.
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I encara estaria bé saber, Sr. Conseller, si el conseller
coneix una família, una tal família Vidal, que pel que sembla és
la causant d’aquesta endemesa. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Té la paraula el Sr. Conseller
Vicenç Vidal.

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

Gràcies, president. Sra. Sugrañes, aquest tema la Sra.
Prohens el va treure quan protegíem Es Trenc. La resposta a la
tramitació de la llei d’Es Trenc va ser un atac a la meva família
i a la meva persona. Però si em deixa explicar explicaré el que
jo puc decidir.

Jo fa molts d’anys que vaig decidir no participar de les
empreses de la meva família, vaig decidir fer el meu camí. Com
a persona amb discapacitat hagués estat el més senzill que
m’hagués incorporat al negoci familiar, amb tots els meus
respectes cap aquest negoci familiar, els meus cosins, els meus
oncles, que no tenen cap responsabilitat que jo m’hagi dedicat
a la política; però jo vaig decidir ser ambientòleg, i he d’agrair
a mon pare, a ma mare i al meu germà tot el suport que he rebut
per poder compensar els handicaps que tenc a la mobilitat i per
haver estat cada dia al meu costat, que m’ha permès formar-me
i fer la meva carrera professional. Per tant la meva decisió va
ser no vincular-me a cap de les empreses dels meus familiars,
ni cosins, ni oncles, ni germans. 

Per tant jo aquí tenc responsabilitat com a conseller, i com
a conseller responc. Si els va molestar, els va picar que
protegíssim Es Trenc, això és una responsabilitat meva i que
assumesc. Vostès em varen atacar perquè havia protegit Es
Trenc, d’acord, però no em demanin responsabilitats d’una
actuació d’una empresa de la qual no tenc participació ni poder
de decisió, i a aquella empresa on no tenc ni poder de decisió
ni cap participació no li demanin responsabilitats per part de
polítiques que aplica aquest conseller. Ja li dic, aquest conseller
està prou compromès amb les polítiques de conservació, i per
tant crearem el parc natural d’Es Trenc, ampliarem les ZEPA,
ampliarem Cabrera i seguirem protegint tot el nostre territori.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Cregui’m, conseller, que em sap
greu, em sap greu treure aquests pedaços bruts, però és que, és
clar...

(Remor de veus)

...és que, Sr. Conseller, vostè és el conseller de Medi Ambient,
i vulgui o no vulgui no pot tancar els ulls.

Miri, ens hauria agradat més que aquesta parcel·la no fos
ocupada per un material i per a uns usos molt diferents dels que
les normatives atorguen. L’estètica i la contribució al paisatge
d’un magatzem a l’aire lliure de materials de construcció és
més que discutible, però és que a més a més la vulneració de la
normativa vigent i la manera de tancar els ulls o mirar cap a una
altra banda és el que està fent vostè, conseller de Medi
Ambient, que també era regidor abans de Medi Ambient a
Esporles. És totalment contrari a l’esperit de la normativa. 

Una cosa li he de reconèixer: això no ho fan amagant res.
L’empresa en qüestió ha fet un desplegament de material amb
un gran impacte mediambiental i paisatgístic, com perquè els
seus conciutadans se’n facin creus. No sabem si aquesta és la
transparència que prediquen o més aviat és una exhibició de
prepotència i impunitat en benefici de la pròpia família, perquè
perjudicar el paisatge i el medi ambient no hauria d’estar en
l’ànim de cap de les persones que seiem en aquesta cambra,
menys del conseller de Medi Ambient, tractant de conservar,
mantenir i fer progressar una comunitat autònoma que té la
seva economia i el benestar dels ciutadans molt fonamentals per
interès i els valors naturals d’aquest...

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Un moment!

(Rialles)

Sr. Conseller...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President. Sra. Sugrañes, si hagués volgut hagués pogut
fer una intervenció duríssima en contra de vostè; li hagués
pogut treure les llicències exprés, hagués pogut començar a
treure tots els familiars de tots aquests diputats...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...però jo no ho faig, perquè li he dit..., li he dit que aquest
conseller no té cap vinculació amb aquesta empresa, ni cap
participació, ni cap poder sobre aquesta empresa. Per tant a
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ells, les seves responsabilitats, i a mi, les meves
responsabilitats. No sé si tots poden dir el mateix.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 5642/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. María Consuelo Huertas i Calatayud,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
devolució de la targeta sanitària.

Passam a la quarta pregunta, RGE núm. 5642/17, relativa
a devolució de la targeta sanitària, que formula la diputada Sra.
María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula la Sra. Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Sra. Consellera, com
vostè deu saber el passat 24 d’abril es varen complir cinc anys
des que el PP amb un reial decret llei va llevar la targeta
sanitària a quasi 900.000 immigrants en situació irregular i a
aquelles persones que no havien pogut cotitzar a la Seguretat
Social per no tenir un contracte de treball. Aquí a les Balears la
xifra canvia segons la conveniència de qui la diu; segons vostès
varen ser unes 24.000, i altres fonts diuen que varen ser 20.000
les targetes retirades. 

En qualsevol cas, i sobretot després d’escoltar en aquesta
cambra dia sí i dia també l’orgullosa que està d’haver tornat
aquestes targetes, no cregui, jo també estic molt contenta que
s’hagi restituït la sanitat pública; em sorprèn, però, en tot cas,
que després de quasi dos anys, que es compliran dia 20 de
juliol, només s’hagin retornat 6.411 targetes. Per tant li deman:
té pensat el Govern un pla o programa per tornar la targeta
sanitària als immigrants que per una qüestió o una altra no l’han
recuperada?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. Té la paraula la Sra. Consellera
Patrícia Gómez.

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Vostè ho ha explicat,
l’any 2012 es va perdre la universalitat de l’atenció sanitària
per un decret llei sense cap consens que va establir el Partit
Popular a l’Estat espanyol. Els drets són estatals, els ha de
recuperar l’estat, i aquí el que hem fet és restituir l’assistència
sanitària. I sí, em sent orgullosa, em sent orgullosa de ser a una
comunitat autònoma que en vint dies..., des de l’oposició ja es
va fer una gran crítica a aquesta mesura que es va prendre sense
cap consens i sense cap criteri, però després la primera passa
que va fer aquest govern va ser restablir aquest dret. Per tant,
pensam que no es tracta tant de xifres ni de targetes, és a dir, és

cert, a mi me’n consten 6.502, però el més important és tenir el
dret a l’assistència sanitària, això sí que és important. Pensam
que el que fa falta és que el Sr. Rajoy derogui d’una vegada per
totes el Reial Decret 16/2012. Això és el que realment és
necessari i no privar a ningú del dret a la salut.

Miri, jo em rebel·lo contra aquesta mesura que es va
prendre i que ja m’hi vaig rebel·lar en aquell moment i m’hi
rebel des del 2012. Fem passes, Sra. Diputada, hem tramès a la
ministra dues cartes demanant la universalitat de l’atenció,
demanant la derogació del Decret 16/2012 i de moment, a dia
d’avui, encara no tenc resposta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. Sra. Consellera, no m’ha contestat vostè
la pregunta que li he fet. Ja sabem que l’Estat espanyol no ha
derogat el reial decret llei, però a mi m’agradaria saber si
vostès han fet qualque pla o tenen pensat fer qualque pla per
restituir la sanitat a totes les persones que els ho varen llevar en
el seu moment, perquè parlam de persones, no de trossos de
plàstic, que és el veritablement important.

A més, aquestes persones, Sra. Consellera, normalment van,
les que no tenen targeta, van al Servei d’Urgències, i això
resulta que és car i a més és ineficient. A mi m’agradaria saber
si vostès tenen pensat qualque tipus de mesura que pugui
ajudar, bé a través dels serveis socials o bé quan van a
urgències i donen d’alta aquests persones, això faci una crida
perquè després se’ls faci la targeta sanitària.

Vostè va dir exactament que no volia ni pegats ni
modificacions, i jo crec, Sra. Consellera, que fins que tothom
no tengui la seva targeta sanitària i no hagin de recórrer al
Servei d’Urgències...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Huertas, se li ha acabat el temps.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

... això només és un pegat. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, president. Sra. Diputada, tothom té el dret,
l’important és tenir el dret perquè si es té el dret les persones
són ateses, si van a urgències són informades que tenen dret i
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que, per tant, poden treure’s la targeta sanitària. Nosaltres, és
clar que hem fet feina i estam en contacte permanent amb les
ONG i amb les entitats que fan més feina mes a prop d’aquestes
persones. És cert, són immigrants en situació irregular,
continuen tenint por de l’administració pública i ens consta
moltes vegades apropar-nos i que confiïn en nosaltres. 

Però sí podem estar com a mínim més tranquils, sinó
tranquils del tot, és que quan necessiten la sanitat tenen el dret
a ser atesos. Això és l’important, Sra. Diputada, i això és el que
es fa, i continuar treballant en campanyes informatives i estar
a prop d’aquestes persones i col·lectius desfavorits perquè
tenguin el màxim d’assistència sanitària, però el dret el tenen.
I nosaltres continuarem lluitant i lluitam per la universalitat de
l’atenció que, en definitiva, és el que volem per a tots en la
sanitat d’aquest país.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 5682/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a habitatges del
Camp Redó.

Passam a la cinquena pregunta, RGE núm. 5682/17, relativa
a habitatges del Camp Redó, que formula el diputat Sr. Aitor
Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, sabemos que revertir
una política de vivienda es difícil y sobre todo una política
cuando la política de vivienda ha sido nula, y esa nulidad ha
sido llevada a cabo por el ex conseller Biel Company. Sabemos
y somos conscientes de que es difícil, no obstante, este
gobierno ya lleva unos dos años llevando el timón, nos da la
impresión de que el viraje, al menos en lo que respecta al
IBAVI, está siendo con demasiado ángulo, está siendo
demasiado abierto, es decir, el viraje está siendo lento.

Nos encontramos en las viviendas de Camp Redó que existe
el paradigma con lo que un gobierno de cambio debía romper,
el paradigma que debía romper, es decir, que existan casas sin
gente y gente sin casas.

Entendemos que el IBAVi posee en propiedad 48 viviendas
en Camp Redó de las cuales, parece ser, y según sale hoy en
prensa, 28, 26 -disculpe-, están en una situación concreta,
algunas están recuperadas por familias que al no tener recursos
las están habitando de una forma legítima, porque si la
administración no les da alternativa habitacional hay familias
que no tienen otro remedio. Otras seguramente estarán
utilizadas por grupos en las que realizan actividades ilícitas, ¿a
ver si sabría decirnos cuántos son en cada ámbito?, y otras
están en condiciones de no habitabilidad. 

¿Qué plan tiene de acondicionamiento para la habitabilidad
el IBAVI respecto a las viviendas de Camp Redó?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Té la paraula el Sr. Conseller Marc
Pons.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Som molt conscients de la
complexitat que es produeix a la zona del Camp Redó i de la
necessitat de fer una actuació global, tant és així que
l’Ajuntament de Palma s’hi ha llançat, s’hi ha llançat de ple
amb una voluntat de reforma integral que suposa, en alguns
casos, enderroc d’una part dels habitatges, que representa, per
tant, una aposta ferma per actuar en una zona on ningú no s’ha
atrevit mai, que demana valentia i que li reconeixem, i que per
açò mateix des del Govern de les Illes Balears li hem volgut
donar tot el suport amb la voluntat de poder-los cedir aquests
48 habitatges que són propietat de l’IBAVI, cedir-los a
l’ajuntament perquè d’aquesta manera l’ajuntament tengui
major capacitat de poder actuar. 

D’aquests 48 habitatges, i amb el pla que té plantejat
l’Ajuntament de Palma que permet o que planteja l’enderroc
d’algunes d’aquestes zones, cinc d’aquests habitatges quedarien
enderrocats, però aquí l’important és que pugui haver-hi una
cessió clara del Govern cap a l’Ajuntament de Palma.

Estam amb aquesta negociació, la vàrem començar a
principis d’any, la darrera reunió es va produir dia 12 d’abril,
estan avançades les negociacions, no han conclòs encara, però
la idea és més que fer actuacions puntuals de millora d’alguns
habitatges de manera concreta l’important és que hi hagi una
rehabilitació, un plantejament integral de tota la zona que ha de
desenvolupar l’Ajuntament de Palma perquè les competències
urbanístiques i de serveis socials són seves, han d’anar molt
coordinades i la voluntat nostra, per tant, més que actuar la
voluntat del Govern és la de poder fer efectiu la cessió del
Govern cap a l’Ajuntament de Palma d’aquests 48 habitatges. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, yo le entiendo, le
entiendo que dentro de una dinámica de gestión parezca que en
dos años se van haciendo cosas y que se está llegando a un
acuerdo con el ayuntamiento y ahora entonces, por lo visto,
están negociando las compensaciones de terrenos a cambio de
las viviendas. Yo creo que si ya han sacado ayudas de 15.000
euros para propietarios particulares en los que se puede
rehabilitar la casa a cambio de esa cesión, ¿por qué no usan
esas cantidades también o similares de otra partida para
rehabilitar las propias que son dominio del IBAVI? Así
ayudarían a que la gente tuviese casa, independientemente de
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si luego todo el complejo, todas esas viviendas son
rehabilitadas o no rehabilitadas todo lo que es el barrio...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, se li ha acabat el temps.

Moltes gràcies. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... pero al menos las del IBAVI serían las regaladas.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Alguna reflexió que ens fan
els nostres tècnics, d’acord? El Camp Redó és un barri molt
complex, molt complex, on els propis... la gent de serveis
socials de l’IBAVI ens diu que no és un lloc on hi puguis
destinar una familia amb fills petits i que... parlam d’una
complexitat que demana abordar en el seu conjunt. Ho hem de
fer, i hem cregut que en aquest cas el més adequat és fer-ho,
que ho faci l’Ajuntament de Palma perquè ell vol liderar aquest
projecte, i és important fer-ho d’aquesta manera. 

Per tant, nosaltres fem feina ara pensant en la cessió
d’aquests habitatges. Aquest és el plantejament amb el qual
nosaltres treballam, creim que és un bon camí, crec que és un
camí encertat i esperam en molt poc temps poder haver tancat
un acord amb l’ajuntament.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 5641/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Llei de capitalitat i
descomptes a residents balears en el transport públic.

Passam a la sisena pregunta, RGE núm. 5641/17, relativa a
Llei de capitalitat i descomptes a residents balears en el
transport públic, que formula la diputada Sra. Sílvia Tur i
Ribas, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Tur. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bon dia. Bé, en aquest cas volem posar
de manifest que el mes de novembre de l’any passat,
concretament el passat dia 29 de novembre, vàrem aprovar en
aquesta cambra la modificació de la Llei de capitalitat que,
gràcies en aquest cas a una esmena que va introduir en el seu
moment el Grup Parlamentari Més per Menorca, i

concretament la que fa referència a l’article 88 bis d’aquesta
llei, preveu que -i llegesc literalment-: “donada la consideració
de la seva doble i triple insularitat i en el marc dels acords
econòmics entre el Govern de les Illes i l’Ajuntament de Palma
que es derivin del desenvolupament d’aquesta llei, es garantiran
en tot cas i com a mínim per als residents de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera les mateixes condicions establertes
per a les persones residents a Palma quant a tarifes i
abonaments per a l’accés a la ciutat des del port i des de
l’aeroport”. 

Així mateix, aquesta llei també preveu que els estudiants
universitaris i de cicles de formació professional amb
residència a Menorca, Eivissa i Formentera accediran al
transport públic amb les mateixes condicions que els residents
de Palma. Ho he volgut refrescar perquè tots tenguem ben
present de què parlam.

Per tant, tenint en compte això, jo li voldria demanar, Sra.
Cladera, si és que finalment és vostè qui em respon, en quin
punt estan els acords econòmics entre el Govern i l’Ajuntament
de Palma per fer efectius aquests descomptes?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. 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. Sra. Diputada, som
conscients dels problemes o de les dificultats que genera la
insularitat, la doble i triple insularitat en aquest cas i per això
el Govern treballa en una modificació del règim especial per a
Balears. 

El Govern té intenció de donar compliment a l’article 88 bis
de la Llei de capitalitat, modificat a finals de 2016, i per això
treballam de manera conjunta la Conselleria d’Hisenda i la
Conselleria de Territori, Mobilitat amb l’Ajuntament de Palma
per trobar... de manera conjunta per articular els mecanismes
que permetin l’aplicació d’aquests descomptes prevists en
aquest article.

Per això s’hauran d’establir convenis on les diferents
administracions hi hauran de participar i també s’hi convida a
participar als consells insulars, evidentment.

De totes maneres vull posar de manifest que aquest
mecanisme establert a la Llei de capitalitat no és el més eficient
econòmicament en temes de transport. L’ideal seria un sistema
tarifari integrat on no es discriminàs entre residents i no
residents a l’hora d’utilitzar el transport a la ciutat de Palma,
com passa en altres ciutats d’Espanya, València, Madrid,
Barcelona, etc., i en això treballa el Govern des de la
Conselleria de Territori, Mobilitat i Energia, estan treballant
perquè durant aquesta legislatura això sigui possible.
Evidentment, això és laboriós i en això es fa feina.
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Si s’aplicàs l’article 88 bis discriminaríem la resta de
municipis de Mallorca que no es veurien beneficiats d’aquests
descomptes, sí que ho fan en convenis bilaterals amb
l’Ajuntament de Palma i ho costegen els mateixos ajuntaments
i per tant, es tracta de donar una solució integral a totes les illes
en relació amb el transport o amb els descomptes que pugui
oferir la ciutat de Palma en el transport dels ciutadans i per això
en aquest sentit feim feina des de la Conselleria de Territori es
fa feina en aquest sentit i mentrestant enguany sí que s’ha
d’anar... s’ha de donar solució i s’han de cercar els mecanismes
per poder aplicar aquest article 88 bis, però ho torn dir, sense
tenir... no discriminar o no descuidar la resta de municipis de
Mallorca, que també es puguin beneficiar d’aquests
descomptes.

Per tant, crec que serem capaços entre tots de trobar una
solució en aquest problema plantejat, al que diu l’article 88 bis
i en tot el tema d’unificar el sistema tarifari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bé, jo celebro que vostè em digui que
tenen previst posar en marxa això que preveu aquesta llei per
als residents de Formentera, Eivissa i Menorca durant el
present anys, és una bona notícia. 

Esperem que més endavant ens puguin avançar exactament
els terminis i finalment a quins acords arriben a l’Ajuntament
de Palma en aquest sentit.

En tot cas sí que em preocupa un poc que vostè mateixa
consideri que aquesta llei d’alguna manera discrimina els
residents dels municipis de Mallorca que no són de Palma. Per
tant, això d’alguna manera és com... un poc frustrant perquè
voldria dir que començam a aplicar, o no hem començat a
aplicar un article d’una llei i ja consideram que no s’ha fet amb
igualtat de condicions per a tots. 

Per tant, això evidentment... el Govern haurà de buscar
fórmules per solucionar-ho, però en tot cas els instam que la
feina que estiguin fent sigui ràpida i sigui àgil per poder-les fer
efectives el més ràpid possible.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Diputada, la llei es va modificar a finals de l’any
passat, no hem tengut temps d’aplicar pressupostàriament tota
aquesta... l’impacte econòmic que té aquesta llei i evidentment

el que diu el Govern és que s’ha de tractar igual a tots els
ciutadans, s’ha d’aplicar aquest article, però també s’han de
cercar solucions per tractar tots els ciutadans. 

Per tant, el que diem, el sistema tarifari integrat seria
l’ideal, però mentrestant també estam compromesos a aplicar
aquest article que diu la llei, evidentment.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. 

I.7) Pregunta RGE núm. 5693/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a sociosanitari de Menorca.

Passam a la setena pregunta RGE núm. 5693/17, relativa a
sociosanitari de Menorca, que formula la diputada Sra. Maria
Antònia Sureda i Martí... -silenci, per favor-, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.
Té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, bon dia. En
el passat debat de l’estat de la comunitat la presidenta ens
anunciava que apostaria per l’atenció a la cronicitat i que faria
un centre sociosanitari a Son Dureta, a Mallorca, i a Can
Misses. a Eivissa; s’oblidaren de les necessitats de Menorca i
posteriorment afegiren un projecte sociosanitari per a aquesta
illa i anunciaren que estudiarien la viabilitat per reformar
l’antic hospital de Verge del Toro a Maó.

Han dit que les obres, no sabem ben bé quines ni on, han de
començar dins el 2018. Què faran, un centre sociosanitari com
el que varen dir que volien fer al Verge del Toro o en algun
indret a Maó, o un centre geriàtric del qual també s’ha parlat
superposant els dos projectes? O si és que nosaltres ens
confonem i el que passa és que faran les dues infraestructures?

L’únic que tenim clar és que el Govern troba que es
necessiten uns 120 llits sociosanitaris o geriàtrics a la zona
Llevant de Menorca i que s’han compromès a iniciar les obres
d’aquí a vuit mesos, però m’agradaria que ens explicàs quina
infraestructura es farà i on.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la Sra. Consellera
Patricia Gómez.

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

Gràcies, president. Moltes gràcies, Sra. Diputada, per la
claredat de la seva pregunta. Miri, el Govern -com vostè ha dit-
aposta per tenir més i millors serveis sanitaris, serveis públics,
però en aquest cas serveis sanitaris públics, des de Salut
treballam per un nou model d’atenció a la cronicitat i per a
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nosaltres és fonamental tant donar resposta a les necessitats
socials com a les sociosanitaris dins l’àmbit de la salut.

Com vostè deia coneixem la necessitat que hi ha a Menorca
de places residencials i des de la Conselleria de Serveis Socials
es treballa per cercar la millor ubicació per construir aquesta
nova residència. I pel que fa a Verge del Toro, que en aquest
moment, a dia d’avui, té un ús sanitari, li vull detallar un poc
les passes que s’han anat treballant durant aquesta legislatura.

Com vostè sap, el PP es va trobar un pla funcional fet, va
decidir retornar, i ho dic pel temps que suposa tornar enrere
aquesta (...), va decidir retornar a la Seguretat Social aquest
edifici, que no el va acceptar la Tresoreria, perquè té una
càrrega d’IBI de l’Ajuntament de Maó.

Què vàrem fer nosaltres? Demanar aquesta reversió,
demanar un informe a Patrimoni de l’estat de l’edifici,
Patrimoni ens va entregar aquest informe, però també va
aconsellar fer un informe d’enginyeria per detallar l’estat de
l’estructura, perquè no era suficient el que ells havien pogut fer.

Aquest informe es va encarregar a una empresa externa des
del Servei de Salut i l’informe definitiu... la resposta ens l’han
donat fa aproximadament un mes després d’anades i vingudes,
d’aquest informe s’ha conclòs això, fa un mes aproximadament.
Què ens diu aquest informe? Idò que necessitam, abans de fer
la reforma integral de l’edifici, necessitam fer un reforç de
l’estructura i de les façanes que té un cost aproximat de 2,5
milions d’euros.

I què hem fet a la vegada? Idò incloure el Verge del Toro
a les converses amb Son Dureta per demanar l’ús sociosanitari
perquè la voluntat d’aquest govern és revisar el pla que es va
fer al 2009 juntament amb l’Ajuntament de Maó, el Consell de
Menorca, la Conselleria d’Afers Socials i Salut per definir, per
revisar aquelles necessitats i definir-ne de noves per començar
la reforma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sra. Consellera, no m’ha contestat on es
faria aquest centre sociosanitari, si les obres han de començar
a principis del 2018 i encara no sabem on, seria còmic si no fos
tan necessari per a la cobertura sociosanitària que es necessita
al Llevant de Menorca, on vostès mateixos reconeixen que hi
falten llits.

La setmana passada vàrem anunciar que al Ple d’avui
parlaríem dels tres solars d’Es Castell perquè vosaltres, en
principi, el que fan és centrar-se a Maó, i si allà no hi ha un lloc
on es pugui fer..., m’agradaria que ens diguessin després que la
corporació municipal, que ha aprovat a principis d’any per
unanimitat oferir tres solars on poder ubicar o bé el centre
sociosanitari o bé el geriàtric que tampoc no tenen i és l’únic

municipi de Menorca que no en té, aquests 120 llits que el
Govern diu que són necessaris.

Atès que la proposta de rehabilitar el Verge del Toro, tot i
tenir els informes a favor, malgrat s’han de resoldre els
problemes que vostès diuen, sembla que no els agrada massa;
atès que sembla que dins Maó no es troba alternativa i com he
dit, és l’únic municipi que vostès contemplen, ens agradaria
saber per què no tenen en compte els tres llocs, l’antic quarter
d’enginyers, el solar del clot de Santa Anna, o les parcel·les del
carrer Fontanilles, que es presenten des d’Es Castell. 

M’agradaria saber quin és el problema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Nosaltres tenim en compte totes les
propostes, la nostra voluntat és reformar Verge del Toro i
construir una residència per a gent gran a un solar que formi
part d’aquestes negociacions amb els ajuntaments de Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies consellera. 

I.8) Pregunta RGE núm. 5684/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a treballadors
de KLE.

Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 5684/17, relativa
a treballadors de KLE, que formula el diputat Sr. Carlos Saura
i León del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la
paraula el Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Bon dia diputats, diputades, treballadors i treballadores de
la cambra, públic avui assistent. Les treballadores de KLE estan
patint una situació molt preocupant i terrible als nostres
hospitals i centres de salut, són més de 400 treballadores i les
que fan net els hospitals i centres de salut d’alguna manera són
la part més dèbil d’un sistema de concessions nociu per als
serveis públics, que es basa en l’obtenció de beneficis i no en
la garantia de drets.

Si ja treballaven de vegades més de 14 hores seguides, si
feien net els quiròfans sense cap formació i si de vegades
anaven a netejar pisos turístics, un cop ja s’havia fitxat, idò ara
s’hi afegeix el fet que no cobrem fa més de dos mesos. Algunes
treballadores han hagut de demanar menjar a l’hospital, o als
serveis socials, ja que no poden fer front a pagar el lloguer, la
hipoteca, o els estudis dels seus fills i mentrestant comprar
també menjar.
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Crec que, com a societat, ens hauríem d’avergonyir que
treballadores que fan net un servei públic estiguin en aquesta
situació tan deplorable i a sobre ara sabem que l’empresa ha fet
fora cinc treballadores per queixar-se, dient, a més, que no
cobrarien liquidació, i que ho denunciessin si no hi estaven
d’acord. Pensam que la decisió de rescatar el servei és la
decisió correcta, però per altra part no entenem com s’ha trigat
tant en prendre aquesta decisió sabent allò que l’empresa estava
fent fins ara.

Per això li deman, Sr. Conseller, què pensa fer el Govern
per tal que les treballadores de KLE cobrin els seus sous
endarrerits?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Té la paraula el Sr. Conseller Iago
Negueruela.

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

Gracias, Sr. Saura. Yo creo que compartimos desde luego
el análisis que ha realizado y sobre todo la situación de las
trabajadores que no cobran los salarios de una empresa que
estaba obligada a pagar en tiempo y en forma. Ayer tuvimos la
ocasión de hablar con muchas de ellas durante la manifestación
del primero de mayo y trasladárselo personalmente.

En todo caso, creemos que el Gobierno ha tomado una
decisión valiente, como es el rescate de una concesión.
Rescatar una concesión no es sencillo, hay que tener una serie
de incumplimientos muy graves constatados, graves, no es un
expediente que se haga desde luego de un día para otro. En
paralelo, la Dirección General de Trabajo, junto con la
Inspección de Trabajo, está resolviendo múltiples expedientes
sancionadores frente a la propia empresa, que no está en este
caso al corriente de pago con sus empleados.

El Govern sí está al corriente de pago con la empresa, ésta
tiene incumplimientos con distintas entidades, con la Agencia
Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social, del cual
no cabe que traslade la responsabilidad a los trabajadores como
está realizando. Y para eso mismo estamos desde hace un año
poniendo en marcha las cláusulas sociales, que están
plenamente vigentes desde enero de 2017, con la guía técnica
ya realizada para que estos casos desde luego sean mucho más
difícil de producirse y tengamos mejores mecanismos para
resolverlos, la primera concesión dada a una nueva empresa
(...), una empresa que no tiene este tipo de incumplimientos y
que por tanto, vemos que está siendo eficaz esa aplicación de
las cláusulas sociales, una vez se ha podido poner en marcha,
ya digo, después de un largo proceso, no es un proceso técnico
administración desde luego no sencillo.

En todo caso nosotros seguiremos instando a través de los
distintos mecanismos que tenemos para que paguen los salarios,
porque el Govern ya ha pagado a la empresa y desde luego la
decisión de revocar la concesión es una decisión desde luego
valiente, tomada por este Gobierno y que creemos que desde

luego responde a la necesidad de adoptar medidas urgentes e
inmediatas frente a esa empresa.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAURA I LÉON:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Negueruela, nosaltres
compartim l’anàlisi, però no sé si compartim la solució. Pensam
que una decisió que és la correcta no té per què ser valenta. El
deure d’un govern de progrés ha de ser rescatar aquesta
empresa, per això no consideram que sigui una decisió valenta,
sinó una decisió adequada al que s’ha de fer.

En tot cas, una decisió valenta seria recuperar aquest servei
i fer-ho públic, perquè es va crear en els pressuposts generals
d’aquesta comunitat autònoma una empresa pública, per tal
d’anar recuperant serveis. Pensam que podem cometre el
mateix error si donam una concessió a una empresa privada,
que prioritzi l’obtenció de beneficis i no la garantia d’un servei
públic. Pensam que el tema de les clàusules socials és essencial,
però allò que seria el millor per al nostre grup parlamentari,
seria recuperar aquest servei d’una vegada per totes i anar
recuperant altres en altres àmbits...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gracias, Sr. Saura. Yo creo que si le parece correcta, yo
creo que nos damos nosotros por servidos, aunque no lo valore
como valiente en este caso. Pero, en todo caso, compartiendo
que es la medida adecuada, que es la medida correcta, hay que
seguir trabajando en la mejora de las condiciones de trabajo del
sector de la limpieza. Yo me imagino que también compartirá
conmigo, cuando dice un sector precarizado, un sector en el
que hay mucho trabajo que realizar.

El Gobierno hace sus pasos a través de las cláusulas
sociales, pero también recordar que este tipo de empresas
compitan y liciten en la administración pública con convenios
de empresa, es fruto de la reforma laboral. Es fruto de una
reforma laboral que antepone los convenios de empresa a los
convenios sectoriales, que permite que los convenios de
empresa en esta comunidad autónoma rebajen un 20% los
salarios de los trabajadores y de las trabajadoras. 
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Y por tanto, lo que también tendríamos que señalar es que
tendríamos que retornar a una reforma laboral que prime el
convenio sectorial, que no potencia a las empresas por devaluar
a los salarios en un sector como el de limpieza, que desde luego
es uno de los sectores más precarizados, por culpa de la
reforma laboral del Partido Popular, que me imagino que
estarán de acuerdo con nosotros en que hay que derogarla.

(Remor de veus i algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller..., silenci per favor! Silenci per favor!
Sr. Saura.

I.9) Pregunta RGE núm. 5689/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a subvencions
adreçades a entitats socials per pal·liar la pobresa
energètica.

Passam a la novena pregunta RGE núm. 5689/17, relativa
a subvencions adreçades a entitats socials per pal·liar la
pobresa energètica, 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. El día 28 de febrero, ante una
pregunta que formulé en relación a cómo se iba a gestionar el
fondo de pobreza energética para este año 2017, o si se iba a
gestionar, y no como el año anterior que se lo ahorró el Govern,
el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, afirmó que este
año se sacaría una convocatoria conjunta entre la Conselleria
de Servicios Sociales y la de Territorio, dirigida a entidades de
ámbito social vinculadas a la problemática de vivienda, o a la
pobreza energética. Y además afirmó en esta misma
contestación y en dos ocasiones, que esta convocatoria saldría
en el mes de marzo.

Bien, estamos a día 2 de mayo y no hemos visto publicada
esta convocatoria en ninguna de las plataformas habilitadas
para ello, ni en la Conselleria de Servicios Sociales, ni en la
Conselleria de Territorio. Así que nos gustaría saber ¿cuándo
tiene previsto el Gobierno publicar dicha convocatoria?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Té la paraula el Sr. Conseller Marc
Pons.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Les bases de la convocatòria
ja estan enllestides, l’expedient ja està muntat, estam únicament
pendents que Hisenda ens doni llum verda a la modificació de
crèdit. Tan just sigui així, evidentment la publicarem tot d’una.

Dir-los que evidentment el calendari l’anam compartint amb
les entitats socials i que les quantitats previstes en aquesta
convocatòria seran superiors a les despeses que hi va haver
l’any passat.

Per tant, fem la feina tal com teníem previst i esper que de
manera molt breu puguem ja fer pública aquesta convocatòria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, Presidente. Sr. Conseller, ¿se da cuenta
que cada vez que le pregunto por esto, usted me dice una cosa
totalmente diferente, y después cuando le vuelvo a preguntar,
vuelve a cambiar la respuesta?

Usted se comprometió y dijo, que no tenía ninguna
necesidad, pero como a usted le gusta salir del paso y quedar
bien, salió diciendo y lo afirmó dos veces, que esta
convocatoria saldaría en marzo. Y lo grave no es que haya
habido un retraso, lo grave es que la primera vez que se anuncia
la creación de este fondo de pobreza energética es en
noviembre del año 2015, ¡en el año 2015! O sea, un año y
medio después no sabemos nada de este fondo. 

Usted ahora dice que ya tiene la convocatoria lista, que
están pendientes de Intervención. Me parece muy bien, pero es
que usted hace dos meses dijo que saldría en marzo, y al final
se va retrasando esta convocatoria y es posible que dentro de
un mes no haya salido, yo le vuelva a preguntar y usted
cambiará de idea y dirá “pues no, no la vamos a destinar a las
entidades sociales, ahora nos lo ahorraremos”, como pasó el
año anterior. ¡El año anterior usted en dos semanas pasó de
decirme que iban a darles el dinero a las entidades sociales y
que se iba a aprobar en una semana en Consell de Govern, y al
cabo de otra semana usted me dijo que se iban a ahorrar este
dinero!

Sr. Conseller, es que no nos podemos fiar de usted
absolutamente nada. Yo ya no sé si es que usted o no se entera
o no gestiona bien, o sinceramente es que nos miente
descaradamente en cada pleno, porque si usted repasa todas sus
intervenciones son una mentira detrás de otra. Sr. Conseller, no
se preocupe que estaremos muy pendientes de esta
convocatoria, y esperemos, y desde luego casi lo esperamos,
que la pueda sacar desde Servicios Sociales, porque si tenemos
que esperar a que la saque usted creo que este año también se
ahorrarán el dinero del fondo de pobreza energética.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705689


4320 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 76 / 2 de maig de 2017 

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

Sembla mentida, vostè que va ser consellera de Serveis
Socials en el moment de la màxima crisi econòmica, quan es
tallaven talls de llum de manera permanent als ciutadans en
situació de pobresa energètica, jo li deman: i vostè què va fer?
Vostè va crear la Mesa de la lluita contra la pobresa energètica?
No!

(Remor de veus)

Va acordar vostè amb les elèctriques que no es tallaria la
llum a cap dels ciutadans? No, en absolut! Va garantir vostè
que no es tallaria a cap família...

(Continua la remor de veus)

...que es trobàs en situació de pobresa energètica?, en absolut.
Van vostès impulsar una iniciativa legislativa per fer-ho
possible?

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.

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

No, en absolut. I ara vénen aquí, s’esquincen les vestidures
perquè hi ha un mes de retard d’una convocatòria que es traurà
de manera conjunta entre Serveis Socials i Territori, que li dic
que està pendent únicament de l’informe d’Hisenda, i que sí,
dins el mes de... Som el mes de maig!, van tardar quatre anys
vostès i no van ser capaços de fer res!, i vénen aquí i
s’esquincen les vestidures? Crec que hauria de ser un poc més
humil; sí!, Sra. Fernández, hauria de ser un poc més humil. 

Tenim precisament aquesta convocatòria preparada, l’estam
tramitant en aquests moments, i no passi vostè pena que la
veurà, i tant com la veurà. Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, conseller. 

I.10) Pregunta RGE núm. 5687/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures de fidelització del
personal sanitari.

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 5687/17, relativa
a mesures de fidelització del personal sanitari, 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, en comissió
parlamentària de Salut del dia 8 de febrer passat el Grup

Parlamentari Popular, davant la falta de professionals sanitaris
existents i que empitjorarà aquest estiu, va presentar una
proposta que instava a plantejar amb els sindicats sanitaris les
mesures de fidelització que podien ser més efectives davant la
falta de determinades especialitats. Aquesta proposta es va
aprovar per unanimitat. 

Donat que no hi ha hagut cap reunió en aquest sentit des de
l’aprovació d’aquesta proposta i que s’ha incrementat el
complement només per al personal de Formentera, volem
preguntar per què no ha iniciat la consellera de Salut les
negociacions amb els sindicats sanitaris per establir mesures
que suposin una major fidelització del personal a què el
Parlament per unanimitat la va instar fa tres mesos.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Miri, jo no faig feina només a instància
del Parlament. Des de juliol de 2015 l’equip directiu del Servei
de Salut s’ha reunit en 46 ocasions, hi ha hagut 46 reunions,
amb els sindicats per tractar mesures de fidelització als
professionals, aquelles mesures que vostès, Sr. Serra, no varen
tenir cap mirament d’eliminar sense cap tipus de consens amb
ningú.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, li agrada molt parlar
del passat, però en aquest passat també hi és vostè, perquè
vostè ha passat mitja legislatura i la té al passat, i mentrestant
no ha fet absolutament res en aquest sentit, i també persisteix
la seva passivitat en aquest tema, perquè aquest tema està
generant disfuncions assistencials: falten metges de família,
falten pediatres, falten radiòlegs; altres especialitats se’n van a
altres comunitats amb contractes millors perquè són més llargs,
com és el cas dels cardiòlegs, el que provoca una rotació
assistencial que perjudica el malalt. I la falta d’anestesistes fa
que la llista d’espera quirúrgica torni a augmentar, ja ho veurà,
Sra. Consellera.

Vostès anuncien megaprojectes i enquestes de 20.000 euros,
però mantenen la discriminació salarial respecte de Canàries,
Ceuta i Melilla, amb el doble d’incentius de residència respecte
de Mallorca i cinc vegades més respecte de Menorca i Eivissa.
Però mentrestant, i a més, les polítiques del Govern a què vostè
dóna suport afavoreixen l’especulació de lloguers d’habitatges,
que és una de les raons importants d’aquesta fidelització, i així
qualsevol complement de fidelització sempre se n’anirà les
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butxaques de l’especulació. Això és la seva gestió transversal
d’una política incoherent d’aquest govern.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. En dos minuts que em queden de temps
tendré poc temps, probablement, per explicar-li les mesures
més importants que ha fet aquest govern, però li ho explicaré. 

Davant la situació de precarietat laboral, 1.136 persones
treballadores del Servei de Salut han passat de ser eventuals a
interins. L’any 2015 es va tornar a fer la reserva de places per
una oferta pública d’ocupació que es va continuar l’any passat
i enguany; en total s’oferiran més de 1.200 places que, per cert,
el seu partit ni l’any 2011, ni el 12, ni el 13, ni el 14, no va fer
reserva de places, Sr. Diputat. Si s’eliminàs la taxa de reposició
podríem treure una oferta d’ocupació de 4.500 places; jo ho
demanam al Sr. Montoro. A més hem completat l’oferta pública
d’ocupació que vàrem iniciar l’any 2008, que varen ser
incapaços de continuar. Hem signat els acords de carrera
professional per unanimitat. S’han retornat els ajuts socials.
S’ha retornat el 75% de la paga extra retirada el 2012. S’han
signat uns nous acords de borsa de contractació. A partir de
gener de 2017 es pot cobrar el complement d’IT des del primer
dia.

Sr. Serra, sap quina és la primera mesura de fidelització que
va prendre aquest govern?, no acomiadar cap treballador públic
més i trencar amb les retallades de salut, que provocaven molt
de mal a la població...

(Alguns aplaudiments)

...aquesta va ser la primera mesura, i ara vostè i el seu grup, un
any i mig després, duen aquesta iniciativa com si fos..., vaja, un
mèrit seu, i el que jo els deman és per què, Sr. Serra, no
demanen, com deia el conseller de Salut, al Govern del Partit
Popular de l’Estat que derogui d’una punyetera vegada la
reforma laboral...

(Remor de veus)

...perquè és que està creant... les situacions que està creant
d’ocupació, de precarització en aquest país, des del qual estam
lluitant les comunitats autònomes progressistes.

(Alguns aplaudiments)

I per què no demana també l’anul·lació del Reial Decret
16/2012, de mesures de sostenibilitat, que no han demostrat cap
sostenibilitat ni una?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera.

I.11) Pregunta RGE núm. 5686/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a liquidació de bestretes
amb els consells insulars.

Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 5686/17, relativa a
liquidació de bestretes amb els consells insulars, que formula
el diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Una pregunta molt senzilla: ha fet ja el Govern de les Illes
Balears el càlcul que fa sis mesos va dir que faria a fi de
liquidar les bestretes als consells insulars?

Moltes gràcies.

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. Sí, Sr. Camps; tal com he anat dient
sempre aquest govern està compromès amb la liquidació de les
bestretes als consells insulars i ja ha fet arribar una primera
liquidació als consells insulars que ara els consells insulars
estan estudiant i estam analitzant mútuament les dues
administracions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Cladera, la veritat
és que no sé si creure-la, perquè la seva paraula avui en dia no
té gaire crèdit, ja té poca credibilitat vostè anunciant
determinades coses, perquè vostè diu coses, anuncia coses que
sap perfectament que després no es compleixen, però les diu
només a fi de sortir del pas i a fi que la gent estigui
entretinguda una setmana més. Avui ja duim sis setmanes que
aquí mateix ens va prometre la documentació del REB, i encara
no la tenim. Fa sis setmanes va salvar la pregunta i va tenir un
titular, però avui, avui, ha perdut tot el crèdit que tenia. 

Jo ja no la crec, Sra. Consellera, i si parlam de bestretes
encara la crec menys. Dia 8 d’octubre de 2015, a una visita a
Menorca, vostè, Sra. Cladera, davant la submisa presidenta de
Menorca va dir que les bestretes pendents s’havien de
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regularitzar. Un any i mig després, d’aquesta regularització, no
en sabem res tret del que vostè avui ens ha dit, i la Sra. Maite
Salord, evidentment, i la resta de presidents insulars poca cosa
han dit, res no han reclamat, cosa que a l’anterior legislatura
tothom reclamava.

Dia 23 de febrer de 2016, fa un any i dos mesos...

(Remor de veus)

...vostè em va contestar aquí que feien un calendari de
pagaments per pagar aquests 144 milions de bestretes. Dos anys
i dos mesos després tampoc no sabem res d’aquest calendari de
pagaments. Una altra mentida que vostè va dir fa un any i dos
mesos. 

Dia 14 de novembre de 2016, nou mesos després d’anunciar
que feia un calendari de pagaments, a un viatge que va fer a
Eivissa, canvia el discurs i diu que estan calculant com s’han de
liquidar aquestes bestretes. Havíem de fer un calendari, ara ja
no fem un calendari, primer hem de fer el càlcul i ara farem el
calendari després. Idò mirin, duim 6 mesos i vostè amb la
calculadora encara a la mà. Ara sembla ser que ja té un càlcul
fet i que estan analitzant aquesta qüestió.

I és curiós que aquells que més reclamaven la liquidació de
les bestretes l’anterior legislatura, avui estiguin ben calladets i
s’asseuen darrera de vostè. És més, en aquesta legislatura han
votat en contra de liquidar aquestes bestretes, han votat en
contra de dues esmenes que vam fer als pressuposts a l’any
2016 i a l’any 2017, perquè hi hagués almenys una partida per
poder anar pagant aquestes bestretes.

I si no ens fa cas a nosaltres, faci cas al Síndic Major que
està cansat de veure que no es resol aquest tema i que va dir dia
28 de març de 2017,...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, jo crec que el primer que
hauria de mirar és què va passar els darrers 4 anys, en 4 anys no
es varen pressupostar, ni es va preveure cap tipus de liquidació,
ni metodologia de càlcul, no es va fer absolutament res, 183
milions per pressupostar, 144 per pagar en 4 anys. A mi
m’hauria agradat que això ho exigís a l’anterior Govern.

Jo li he dit que aquest Govern des del minut 1, des del
primer dia està compromès en resoldre aquest tema, entendrà
que no és fàcil de resoldre 183 milions d’euros que hi ha
pendents de pressupostar. Per tant, si féssim una mica cada any,

els darrers 4 anys haguessin fet qualque cosa, ara no estaríem
en aquest punt. Però el Govern està compromès i primer de tot
ha d’establir una metodologia i després ha de calcular una
liquidació que s’està fent i s’està comunicant als consells
insulars.

Però jo crec que vostè tot això li és igual, el que vostè vol
fer aquí és demostrar que el Govern és un incomplidor, perquè
ja no sap, ja no té arguments. És a vostè que ningú se’l creu Sr.
Camps...

(Remor de veus)

...perquè aquest Govern ja li dic que hi està fent feina en
aquest tema.

I no em pot dir que no treballam seriosament amb els
consells insulars, perquè a més a més de calcular la liquidació
de les bestretes, treballam la transferència de la promoció
turística, que el seu govern només va transferir a un consell
insular. Hem augmentat el finançament dels consells insulars en
dos anys un 21%...

(Remor de veus)

...gràcies que aquest Govern ha fet un pressupost...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

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

... que ha incrementat i ha permès augmentar el finançament
dels consells insulars de forma incondicionada, augmentant
l’autonomia dels consells insulars. O també ha implantat un
impost sobre turisme sostenible, que ha permès finançar
projectes als consells insulars. Per tant, aquest Govern sí que fa
feina amb els consells insulars, igual que amb tots aquests
temes que he comentat també amb les bestretes.

Sr. Camps, si vostè hagués estat tan exigent la passada
legislatura, o fos tan exigent amb el Govern del Sr. Mariano
Rajoy, estaríem en una altra circumstància i podríem liquidar
aquestes bestretes amb molta més comoditat, o tendríem un
REB ja implantat, una tarifa plana, o una reforma del sistema
de finançament, o unes inversions de l’Estat molt més
generoses, o molt més satisfactòries per a Balears.

Sr. Camps, faci la feina seriosament, reclami també a
Madrid, perquè jo crec que ni a Madrid a vostè se’l prendrien
seriosament, perquè no fa feina de forma seriosa, ni tan sols el
paper de l’oposició s’agafa de forma seriosa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera.
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I.12 Pregunta RGE núm. 5691/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a sinistralitat laboral a les
Illes Balears.

Passam a la dotzena pregunta RGE núm. 5691/17, relativa
a sinistralitat laboral a les Illes Balears que formula el diputat
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Buenos días a todos. Bien, Baleares
es la comunidad autónoma con mayor tasa de accidentes
laborales en el 2016, al registrar un total de 4.829 accidentes
por cada 100.000 trabajadores, según los datos del ministerio.
Y la tasa de siniestralidad ha aumentado un 5,6% en Baleares.

Por tanto, le preguntamos al Govern ¿qué valoración hace
el Govern de estos datos y sobretodo qué medidas concretas y
acciones concretas piensa tirar adelante para reducir la tasa de
siniestralidad?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Lafuente. Las cifras
que ha dado son las que son, son las que hemos dado nosotros
públicamente en rueda de prensa, por tanto, hay que señalar
que son unas cifras muy malas, porque detrás de cada una de
ellas en este caso sí que hay un trabajador o trabajadora
accidentada.

No podemos ser la comunidad autónoma con mayor índice
de siniestralidad, usted ha hecho referencia al 2016, yo le diré
que históricamente somos una de las comunidades autónomas
con más siniestralidad, pero que empieza a subir no desde 2015
o 2016, sino empieza a subir una vez más desde 2012. Sube
desde 2012 y durante todo el mandato del Partido Popular,
primero después de la reforma laboral, a la cual las
organizaciones sindicales han señalado el pasado 28 de abril,
como uno de los elementos para que aumente la siniestralidad
es la precariedad, porque se focaliza en los contratos de menos
duración. Pero también habría que decir qué se hizo durante la
pasada legislatura, para que hoy en día sigan subiendo las cifras
de siniestralidad, porque no es un tema de un día tras otro, sino
que hay que analizarlo en una serie de tiempo.

En la pasada legislatura ustedes despidieron a 12 técnicos
de salud laboral, cuando empezaba a repuntar la siniestralidad,
ustedes despidieron a 12 técnicos de salud laboral, el Sr.
Company formaba parte de este gobierno. Y además hicieron
una campaña, me imagino que es el punto de vista, a lo mejor
hoy rectifica y estaría contento en ver una rectificación del
Partido Popular, que decía que “Si no cuidas de ti mismo,

alguien lo tendrá que hacer”; esta campaña infame que dejaba
claro lo que le preocupaba al Partido Popular la salud de los
trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad. Si ustedes se
arrepienten de este tipo de campañas, estaremos orgullosos de
aquí sea y empezaremos a trabajar conjuntamente en una
mejora clara de la salud de los trabajadores, obviando estas
infamias de las que ustedes formaban parte la pasada
legislatura.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias conseller, no nos ha
explicado gran cosa de lo que piensan hacer y, como siempre,
ha vuelto a pensar en el pasado en vez de en el futuro. Y nos
preocupan esos datos, porque detrás de cada accidente, como
ha dicho, hay un trabajador también, es una cuestión estructural
a nuestra economía, detrás de cada accidente hay pequeñas
empresas, hay empresas que también tienen un coste, porque no
hay nada más caro que los accidentes laborales.

Y le pedíamos medidas concretas, medidas concretas
preventivas, incremento de la formación, acciones de
asesoramiento a las pequeñas empresas, ¿qué piensan hacer? Y
de esto, desgraciadamente, como es normal, no nos ha dicho
nada. Y además su argumentación es muy fácil de rebatir y es
muy fácil de comprender que no tiene argumentos, ¿por qué?
Porque si achaca a la reforma laboral, la misma reforma laboral
es aplicable al resto de España y en cambio nosotros estamos
a la cabeza de la siniestralidad laboral, desgraciadamente. Y si
la achaca al Gobierno del Sr. Bauzá, usted sigue subiendo por
encima de la media del resto de España, un 5,6, por encima de
la media. Por tanto, es responsabilidad suya.

Por tanto, es falsa la argumentación que nos ha dado,
desgraciadamente. Desgraciadamente, no vemos ninguna
acción concreta, vemos que los datos en el conjunto de España,
de la reforma laboral, pues ha dado ciertos datos positivos,
porque crear 408.700 empleos nuevos el año pasado creo que
es un dato positivo del que se tendría que alegrar usted. ¿O
prefiere usted cuando tenía 6 millones de parados, aplicando la
reforma laboral del 2010 que hicieron ustedes? ¿Prefieren 6
millones de parados? ¿Qué calidad de empleo es el parado? Esa
es la peor calidad de empleo.

Por tanto, desgraciadamente, tenemos en este caso en su
respuesta un ejemplo de falta de rigor y de objetividad del
Govern y del consell que achaca estar a la cabeza de la
siniestralidad laboral a la reforma laboral, cuando el resto de
España tienen exactamente la misma normativa, y achaca el
incremento de la siniestralidad al anterior Govern, una falta de
capacidad y de objetividad de este Govern para analizar las
cosas.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Desde luego me gustaría resumir el modelo del Partido
Popular sobre trabajo es, mejor empleo a cualquier precio, que
ese es su modelo y si hay un accidente de trabajo, “cúidate de
ti mismo”, es lo que ustedes les decían a los trabajadores,
“cúidate de ti mismo”. Frente a los despidos de los 12 técnicos
de salud laboral, este Gobierno ya ha contratado a 9 nuevos y
faltan otros 4 para llegar 13 y por tanto, más que en la pasada
legislatura. Recuperaremos los 13 técnicos; hemos
incrementado las campañas de inspección en materia de salud
laboral, que ustedes habían perdido; hemos incrementado el
número de inspectores de trabajo y Seguridad Social; se han
incrementado un 52% las sanciones en materia de salud laboral,
se han realizado más de 4.300 actuaciones y sobre todo esa
recuperación del gabinete de salud laboral.

Una vez hecho esto, no será la reducción fruto de un día, de
un día y por arte de magia una vez recuperemos los inspectores,
recuperemos los técnicos, no se harán los números por arte de
magia, hay que sentar las bases para tener la salud laboral como
una política central de las políticas de esta comunidad
autónoma, cosa que ustedes no hicieron, porque lo único que
hicieron fue desmantelar todo y cuanto había, despidiendo a
técnicos y diciendo a los trabajadores que se cuidasen de si
mismos. 

Para nosotros la diferencia es de concepto, para nosotros la
salud de los trabajadores es un derecho del trabajador. Para
ustedes, ojalá nunca hubiese perdido esta consideración, es un
derecho del trabajador, es una obligación de la empresa...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

...garantizarlo, no hacer responsable...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 5694/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a Institut de Salut Laboral.

EL SR. CONSELLER:

Passam a la tretzena pregunta, ...

(Remor de veus)

Silenci per favor!

... RGE núm. 5694/17, relativa a Institut de Salut Laboral,
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. M’agrada veure el conseller de Treball, perquè el
veig sangonós, com quan jo era més jovenet,...

(Algunes rialles i remor de veus)

... però realment fa 15 dies els de Podemos demanaven la
dimissió del vicepresident, avui els de MÉS per Menorca fan
preguntes perquè abans eren al Govern i ara no i fan preguntes
de control, però la Sra. Santiago ha posat el punt damunt les is
als de Podemos, entrau a governar -els ha dit-, acabau de parlar
i entrau a governar.

I la pregunta que es fa El Pi és: estam en el que toca estar?
I ara el conseller de Treballa, presidenta, em dóna peu a poder-
li seguir amb la pregunta que jo li feia, perquè diu el conseller
de Treball: nosaltres fem... la política central de la CAIB està
sobre el tema de salut laboral; no, la política central de la CAIB
sobre el tema de salut laboral hi seria si l’Institut de Salut
Laboral, que es va aprovar a l’any 2010, estigués desenvolupat.
I entre les relacions que existeixen Treball i Salut això no acaba
de funcionar, els professionals, metges d’aquest tema, demanen
que es posi en marxa i no es posa en marxa.

Es va aprovar una proposició no de llei i han passat set
mesos i se’ns va ajornar a una futura llei de salut que ens diria
aquesta llei de salut com es resoldria el desenvolupament de
l’aprovat a l’any 2010 de l’Institut Laboral.

Vinga!, ja que “xuleam”: quan desenvolupam l’Institut de
Salut? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. 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. Gràcies, Sr. Font, per aquesta
pregunta, i vostè em deia: tenim un conseller -ha dit sangonós-,
jo diria, no, tenim un conseller valent i molt preocupat, perquè
té una herència molt dolenta, perquè de Treball a la passada
legislatura es va fer poqueta cosa no, res, per millorar les
condicions laborals dels treballadors i treballadores d’aquesta
comunitat autònoma.

I per primera vegada...

(Alguns aplaudiments)

... i per primera vegada, amb un govern d’esquerres en aquestes
illes tenim una conselleria de Treball que és capdavantera a
nivell espanyol en campanyes específiques de lluita contra la
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precarietat laboral i que s’han implantat en aquesta comunitat
autònoma i, hem de dir, amb el suport del Govern d’Espanya,
al qual hem pogut convèncer per a això, tenim campanyes
específiques sobre salut laboral i treballam intensament per
millorar aquestes condicions de treball.

També les clàusules socials, que som la primera comunitat
autònoma que ho fa, i que han permès rescindir un contracte
d’una concessió que maltractava els treballadors i treballadores. 

Per tant, és veritat, fem moltes més coses que mai no
s’havien fet. Suficient? Encara no, Sr. Font, i té tota la raó. I
evidentment, hem pactat una estratègia de salut laboral, com
vostè sap, a principi d’aquesta legislatura amb tots els agents
socials i econòmics, i entre elles hi ha la condició i el
compromís del Govern de tirar endavant l’Institut de Salut
Laboral, que és necessari en aquestes illes. El nostre
compromís és que es desenvoluparà durant aquesta legislatura.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i
senyors diputats. Miri, hem parlat amb la Societat Balear
d’Especialistes de Medicina en el Treball i estan cansats de
rebre les promeses que es farà i que no es posi en marxa. Com
molt bé ha dit el conseller de Treball, ha donat les dades dels
4.000 i busques accidents d’aquest darrer anys, ha parlat de
l’increment de l’any 2012 fins al 2016 amb un increment de
1.000 accidents més per any. 

Davant d’aquesta situació hem de pensar que també hi ha
treballadors públics que amb aquest institut també veurien
garantida la seva feina amb més seguretat, però també aquest
institut donaria que moltes empreses privades es podrien
assessorar amb aquest Institut de Salut Laboral, i aquesta és la
feina també que reclama la Societat Balears d’Especialistes de
Medicina en el Treball.

Presidenta, ho dic perquè ho vàrem aprovar, aquesta llei
que es va dir de salut on hi ficarien això no l’hem vista enlloc.
Si pot ser, per favor, no facem més promeses perquè estam en
reiterats incompliments i ens sap greu, a aquestes alçades de la
legislatura, que en lloc d’incompliments no hi hagi ja
resolucions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Font, nosaltres creiem que és
una necessitat d’aquesta comunitat autònoma, de fet, el darrer

govern de progrés d’aquestes illes, el del Sr. Francesc Antich,
va crear aquest Institut Balear de Salut Laboral que mai no es
va desenvolupar perquè va venir a governar el Partit Popular,
i sempre que governa el Partit Popular es tiren enrere tots els
progressos d’aquestes illes que es retarden amb moltes
dificultats gràcies al compromís ciutadà de moltíssimes
persones. 

El conseller està en la línia de poder crear aquest Institut
Balear de Salut Laboral, aquesta setmana precisament té una
visita al País Basc, on fa molts anys que van molt avançats en
aquestes qüestions, per a, evidentment, poder agafar
experiències que, com vostè deia, ens servirien molt per
assessorar també a empreses privades, per poder fer les
campanyes conjuntament com es fan des de principi de
legislatura, i també per poder fer un treball específic sobre les
malalties professionals. Com vostè sap, tenim un problema molt
greu, que moltes malalties que pateixen dones treballadores de
l’hostaleria, sobretot les cambreres de pisos, no són
reconegudes com a malalties professionals a nivell de l’Estat,
a això el Partit Popular s’hi podria dedicar i fer una miqueta de
feina i reconèixer-ho a nivell estatal.

Hem començat des de la base, que explicava molt bé el
conseller, tornant a contractar tècnics en salut laboral, perquè
se n’havien acomiadat 12 i hem de tornar a posar la plantilla,
fem les campanyes específiques amb les empreses i amb les
administracions.

I torn a fer el mateix clam que he fet durant tota la
legislatura i que seguirem fent, s’ha de derogar la reforma
laboral perquè si no la precarietat laboral anirà sempre lligada
a la sinistralitat, i les dades, encara que facem moltíssima feina
en aquesta comunitat autònoma, no podrem aconseguir les
dades que ens mereixem els ciutadans i els treballadors
d’aquestes illes perquè la reforma laboral del Partit Popular és
absolutament dolenta per la precarietat dels treballadors.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta...

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

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 5683/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
problemàtica de l’habitatge.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la catorzena pregunta, RGE núm. 5683/17,
relativa a problemàtica de l’habitatge, que formula la diputada
Sra. Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears. Té la paraula la Sra. Camargo.
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LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Bon dia, presidenta.
La setmana passada el conseller de Territori, Marc Pons,
acompanyat pel director general d’Ordenació del Territori,
Lluís Corral, varen presentar l’estudi sobre capacitat de
població i habitatges amb unes dades impactants, amb l’actual
sòl urbà i urbanitzable es podrien construir en aquests
moments, en els quals tothom sap la situació de saturació,
d’estrès d’infraestructures i de manca de serveis que tenim a les
Balears, fins a 144.460 habitatges més. I més encara, segons el
mateix estudi es podria assumir una població de 364.500
persones més, la qual cosa representaria el 33% de la població
actual.

El conseller va dir que apostaria per fer un esforç per
preservar el sòl rústic, perquè hi ha borsa de sòl classificat
suficient per atendre aquest potencial creixement, i va recordar
la funció social de l’habitatge, la qual cosa compartim. Però
també va afegir, i cit literalment: “que hi ha ciutadans i
empreses que tenen drets adquirits per executar aquestes
construccions”. 

Sabem, i això és reconegut per tothom ara, que la situació
quant a habitatge a les Illes és insostenible, especialment a l’illa
d’Eivissa, però també veiem aquí, a la ciutat de Palma, com es
posa la situació i també arriben ja dades preocupants des de
Menorca.

No sé si aquest càlcul s’ha fet precisament perquè el seu
govern vol unes illes d’aquí a trenta anys amb gairebé 400.000
persones més. A mi em costa imaginar que sigui possible amb
la pressió humana que ja suportam per l’arribada de turistes
sense límit, sembla ser. Això crea una situació insostenible
quant a recursos, quant a infraestructures, i aquest impacte
demogràfic seria difícilment suportable.

Llavors, tenim un dubte i, per això, li fem la següent
pregunta: una vegada conegut el límit de sòl urbanitzable
encara a Balears, pensa el seu govern que l’actual problema
d’habitatge se solucionaria amb més construcció?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. 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. Camargo, per la seva
pregunta. Evidentment, quan un govern, en aquest cas el
conseller de Territori, ha de fer una llei de caràcter urbanístic
ha de fer un estudi, una diagnosi de la situació que tenim; la
situació que tenim és la que dibuixen els planejaments
urbanístics de cada ajuntament, és la que dibuixen el seu sòl
urbà i el seu sòl urbanitzable, plans territorials insulars de cada
una de les Illes, i a partir d’aquí la normativa urbanística que
tenim a la nostra comunitat autònoma. Això és el que hi ha, hi
ha una capacitat de construcció de 144.000 habitatges més que

s’esgota en 34 anys. Vull dir, que hem d’anar així... són dades
fredes sobre una realitat. 

La posició del Govern respecte de resoldre la problemàtica
de l’habitatge, Sra. Camargo, jo crec que vostè la coneix
perfectament, perquè són els acords que tenim signats i és la
línia política que se segueix, és precisament utilitzar tot allò
que tenim construït en una línia de poder agafar tots els
habitatges fets que puguin passar a ser de promoció pública,
per tant, fer habitatge de protecció oficial amb lloguer social,
hem passat tota la part de venda a lloguer, i a partir d’aquí
poder dedicar el màxim nombre possible a lloguer social per a
les persones que realment tenen un problema d’habitatge a la
nostra comunitat autònoma que, com vostè citava, són
desgraciadament encara moltíssimes aquestes persones que
necessiten d’un habitatge en lloguer social.

Hem fet la línia de lloguer social, hem fet la línia d’ajudar
els propietaris a rehabilitar i passar el seu habitatge a lloguer
social; hem demanat a la SAREB que ens doni pisos construïts
per poder pagar lloguer social, i en aquesta línia va la Llei
d’habitatge que vostès coneixen perfectament.

Per tant, la línia del Govern no és de més construcció dins
sòl urbà ni urbanitzables sinó que és aprofitar allò ja construït.
En alguns casos, evidentment, haurem de fer més construcció
dins sòl urbà i urbanitzable perquè tendrem possibilitat de
passar-ne altres a lloguer social, però crec que és una línia
política compartida amb vostès. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Sí, també ens demanam en aquest cas
per què encara la conselleria del Sr. Marc Pons no ha aplicat,
per exemple, les conclusions de la Mesa d’Habitatge de
Menorca, que presideix la nostra consellera Cristina Gómez?
O si precisament aquest càlcul es fa perquè el Govern no té clar
que en aquesta situació la solució seria mobilitzar, és a dir,
treure al mercat habitatges buits? El meu company, Aitor
Morrás, ha fet abans una pregunta sobre la solució que hi ha en
espais com al Camp Redó, o també la problemàtica del lloguer
turístic, és a dir, treure lloguer turístic, que ara es fa servir per
augmentar el nombre de turistes, per tal d’utilitzar-lo com a
habitatge social.

Aquí, a Palma, per exemple, tenim una de les ràtios més
baixes d’habitatges d’HPO de tot l’Estat espanyol i això també
és una cosa que aquest govern s’hauria de plantejar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Jo veig que costa, però hi ha
competències que són municipals, d’altres que són insulars i
d’altres que són autonòmiques, i la llei d’urbanisme promou,
precisament aquesta que hem de tramitar en aquesta cambra
parlamentària, que el 30% de sòl residencial que facin els
ajuntaments es destini a habitatge de protecció oficial, però els
ajuntaments, molts d’aquests, no ho han fet fins ara i, per tant,
no ho tenim. I aquesta és la realitat de la manca de planificació,
de la manca de creença en la política d’habitatge pública que
hem heretat durant la passada legislatura i durant molts d’anys
en aquesta comunitat autònoma i anam molts d’anys enrere,
efectivament, en què el sòl no sigui per especular, sinó que
sigui per donar garantia a un dret constitucional com és el de
l’habitatge per als ciutadans i ciutadanes.

I aquest govern ha fet tot el possible i l’impossible i
seguirem treballant en aquesta línia i per primera vegada
tendrem una llei d’habitatge. Se n’adona, Sra. Camargo?, a
l’any 2017 per primera vegada tendrem una llei d’habitatge en
aquesta comunitat autònoma, miri vostè si no anam endarrere.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 5692/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra.  Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accés a l’habitatge.

Passam a la quinzena pregunta RGE núm. 5692/17, relativa
a accés a l’habitatge, 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,
evidentment un dels problemes d’aquesta comunitat en
l’actualitat i, depèn de com ho resolgui, també ho serà en el
futur, és l’accés a l’habitatge: professionals que no poden venir
a viure a les nostres illes; empreses que ja només fan contracte
de feina si els presenten prèviament un contracte de lloguer;
professionals desplaçats entre illes que se’ls acaba el contracte
el mes de maig, i cada dia nous casos de ciutadans que són
expulsats dels seus pisos de lloguer, o bé per un increment del
preu o bé perquè no els renoven el contracte.

I què han fet vostès de moment? A l’equador de legislatura
ni llei d’habitatge, ni pla contra desnonaments, ni cap mesura
realment nova, el contrari, una llei de lloguer turístic que no
només no soluciona el problema, sinó que sembla que
l’agreujarà, i una moratòria a la Llei del sòl que impedeix que
els municipis puguin aprovar els seus propis planejaments. 

La PAH es va tornar manifestar la setmana passada davant
aquestes portes, la plataforma que escoltaven tant quan eren a
l’oposició. Dia 9 de gener va acabar el període d’exposició
pública d’una llei d’habitatge que ni tan sols ha entrat al
Parlament. 

Els ciutadans de les Illes Balears no poden seguir esperant
que vostès resolguin els problemes entre els seus socis i
mentrestant cercar un lloc on viure.

Què pensa fer, Sra. Presidenta?

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 Socias):

Gràcies, Sr. President. Sra. Prohens, em podria quedar a dir
tot el contrari del que va fer l’absent Biel Company que era el
conseller d’habitatge a la passada legislatura d’aquesta
comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

És que, Sra. Prohens, venim d’una situació on fins i tot
vàrem haver de retornar els doblers al Govern d’Espanya per
no gastar-los en habitatge de protecció oficial durant la seva
legislatura. M’entén?

Vostès varen vendre el poc sòl públic que teníem per
construir habitatge de protecció oficial, a això es dedicaren. I
ara, efectivament, ens falta sòl per poder construir habitatge. I
a sobre tenim la mala sort de tenir un govern a Espanya que és
absolutament insensible amb aquesta problemàtica.

Em pot explicar vostè quan el ministre de Foment firmarà
les ajudes del Pla d’habitatge, que encara no ha signat? I
nosaltres, amb les competències que tenim i amb el pressupost
que tenim, minvat per culpa del seu govern a Espanya, fem des
del minut u política en habitatge públic que no s’havia vist mai
en aquesta comunitat autònoma. 

Hem posat ordre a l’IBAVI que no n’hi havia; hem donat
tots els habitatges de protecció oficial que estaven en venda a
lloguer social; incrementam les ajudes als ciutadans i
ciutadanes perquè hi ha una millor gestió i una millor eficàcia
i una millor eficiència en la gestió pública, i s’ha demanat als
grans tenidors i a la SAREB poder passar habitatge privat a
habitatge públic perquè el necessitam per donar el dret als
ciutadans que marca la Constitució Espanyola.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. Té la paraula la Sra. Prohens.
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LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, si realment vostè es
creu tot això que m’ha dit, crec que el mateix conseller li diu
mentides, a vostè, apart de dir-les també a aquest parlament.

No sé si li ha recordat també que la mateixa PAH alaba la
feina que va fer el Partit Popular la passada legislatura o si això
prefereix no escoltar-ho.

(Remor de veus)

Miri, Sra. Presidenta, crec que és un tema prou important
per deixar de banda les picabaralles entre els partits. Ens
podem quedar amb els retrets, i jo li puc recordar els retrets que
li fa el seu mateix partit a l’Ajuntament de Palma, que li diu
que no ha fet res amb els pisos que va cedir el Partit Popular la
passada legislatura; o li puc demanar quantes noves promocions
d’HPO ha posat en marxa; o li puc demanar per què el
conseller va culpar les mateixes entitats que no es posassin en
marxa els protocols.

Però, com li dic, el tema és massa important i jo li oferesc
una solució i li oferesc parlar-ne amb el Partit Popular, cosa
que no ha fet fins ara.

Parlem, Sra. Presidenta, parlem d’aixecar aquesta moratòria
perquè els ajuntaments puguin aprovar els plans d’ordenació
urbana; parlem d’una nova desgravació a l’IRPF per a aquells
propietaris que vulguin llogar durant tot l’any els seus
habitatges; parlem de modificar el REB per incrementar el plus
d’insularitat als funcionaris; parlem de no prohibir convenis
urbanístics a la Llei del sòl.

Té dues opcions, Sra. Presidenta: arribar a acords amb
Podem, que duraran el que duri aquesta legislatura, o arribar a
acords duradors, en benefici dels ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma, amb el Partit Popular. On és vostè, Sra. Presidenta?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Prohens, no passi pena, jo li
recull el guant de tot allò positiu que vulgui fer per a aquestes
illes, de fet, cada dimarts li ho deman, Sra. Prohens. Posi’s en
sentit positiu i faci feina al servei de la ciutadania, ara, també
li ho diré, tot seguit és poc creïble, perquè li hem presentat la
llei d’habitatge i no ens ha presentat cap ni una d’aquestes
mesures que avui ens explica per fer un titular a la pregunta
d’avui, Sra. Prohens.

(Alguns aplaudiments)

Però tot el que vostè vulgui explicar benvingut serà,
benvingut serà.

(Remor de veus)

Quant al règim especial no sé si he somriure, però els seus
la hi votaran a Madrid, aquesta proposta que em fa avui?

(Remor de veus)

No ho sé, si m’escoltàs tal vegada ho entendríem, Sra.
Prohens: els seus la hi votaran, aquesta proposta de règim
especial que avui em fa aquí? Perquè la darrera ens l’han
votada en contra al Congrés de Diputats.

(Remor de veus)

Però bé, si canviam coses aviat...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

...aviat anirà.

I en un tema específic i sensible, Sra. Prohens, vostè sap
que sí, efectivament el tema d’habitatge és complicat i és
complex de resoldre perquè no és d’avui per demà que podem
oferir els habitatges necessaris en aquestes illes i a l’illa
d’Eivissa tenim un problema més greu que en altres llocs i això
ho compartim crec que amb vostès.

Nosaltres treballam amb el Consell d’Eivissa i amb
l’Ajuntament d’Eivissa per trobar solucions a curt, a mig i a
llarg termini, i en tenim una també important: el Pla estatal
d’habitatge posa un límit per poder donar el lloguer social a
600 euros, el ministre de Foment no accepta res més, aquest
govern posarà doblers propis per poder tenir el lloguer social
a habitatges a Eivissa i Formentera. 

Què faran vostès, ens ajudaran perquè el ministre de
Foment baixi d’allà on és i ens ajudi o seguiran essent
absolutament insensibles on tenen el poder de decidir? Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. 

II. Interpel·lació RGE núm. 4646/17, presentada pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política
del Govern respecte de les autopistes d’Eivissa.

Doncs passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de la Interpel·lació RGE núm. 4646/17,
presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a política del Govern respecte de les autopistes d’Eivissa.
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Intervenció del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té
la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. Vicepresident, Sr. Conseller, hablaremos sobre
unos proyectos, sobre cuál es..., qué es lo que se imagina su
conselleria, qué es lo que se imagina el departamento que usted
dirige sobre las autopistas de Ibiza y su estado actual. 

En el imaginario colectivo de la ciudadanía de la isla de
Ibiza está y estaba claro que se proyectaron y se planificaron
las autopistas de Ibiza para beneficiar a algunas personas y a
algunas empresas, y se beneficiaron no sólo por las actuaciones
llevadas a cabo durante la planificación, mientras que se
planearon, también en la adjudicación, sino también en la
propia ejecución del proyecto, y todo eso alcanza, todo ese
beneficio alcanza también hasta la gestión actual en la que nos
encontramos y con la que se encuentra usted gestionando ahora,
después de haber pasado tres legislaturas, este proyecto.

El modelo seguido para la construcción de las autopistas y
del cual se deriva lo que ahora usted se encuentra es una copia
de un modelo neoliberal francés, el Private-Public Partnership;
esta colaboración público-privada tiene, o ha tenido hasta sus
últimas consecuencias la responsabilidad de que este proyecto
sea tan costoso para la comunidad autónoma. Y eso tiene una
responsabilidad política, una responsabilidad política que ya
asumieron en su día en la Comisión de Investigación de las
autopistas de Ibiza el Sr. Matas y la Sra. Cabrer. ¿Por qué?,
porque en ese momento eligieron el modelo ese de peaje en la
sombra: la parte privada adelanta el dinero y la parte pública
luego lo paga con creces durante 25 años, lo que supone un
saqueo actual de las arcas de la comunidad. Y digo saqueo
porque en ese momento, y también tal como declararon en la
Comisión de Investigación de las autopistas de Ibiza, el Sr.
Matas pensaba que lo tendría que pagar Madrid, esas
autopistas, cuando en realidad lo estamos pagando todas y
todos nosotros.

También por las prisas, y según declara la Sra. Cabrer en la
Comisión de Investigación de las autopistas de Ibiza, lo
hicieron y adelantaron el proyecto para ahorrarse 300.000
euros. Esa es la realidad en la que se reflejan los parámetros
sobre los que se manejaban los responsables políticos en ese
momento, y en ese momento las obras estaban presupuestadas
o se adjudicaron por..., bueno, estaban presupuestadas en el
convenio por 9 millones de euros, se adjudicaron por 172, y
acabarán costando a toda la ciudadanía de Baleares un total de
aproximadamente 800 millones contando también con las
sentencias de sobrecostes que ha habido por distintos
responsables de distintas... de distintas legislaturas.

Lo cierto es que constructores y políticos urdieron esta
trama para realizar este saqueo, y una de las claves es la
celeridad, la celeridad con la que se realizó...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, estoy interpelando...

(Remor de veus)

...estoy interpelando..., los problemas que usted tiene... los
problemas que usted tiene vienen derivados de la celeridad con
que ese contrato se realizó, su planificación, la adjudicación y
ejecución, y más tarde servían de excusas para justificar
determinados resultados con los que ahora usted se encuentra.
Había prisa por hacer el proyecto y así lo declararon en la
Comisión de Investigación de las autopistas distintos
comparecientes, tanto políticos, como funcionarios, como
empresas consultoras.

Y era una imprecisión... se llevo a cabo esa prisa y con una
imprecisión calculada. Es una imprecisión calculada también en
la elaboración del estudio de viabilidad, el estudio económico-
financiero, una imprecisión calculada también en los trámites
administrativos, tanto en la adjudicación como en los referidos
a las expropiaciones. Y también una imprecisión calculada en
cómo solucionar los problemas logísticos de la ejecución
material.

La verdad es que la trama urdidora de este proyecto, de este
atraco, se agazapó tras una supuesta necesidad urgente de esa
infraestructura que hace todavía sangrar a Eivissa tanto
económicamente como medioambientalmente. Tan graves han
sido los efectos para esta comunidad que tras diez años todavía
quedan esas secuelas, y aquellas decisiones políticas son las
que ahora tenemos que estar solucionando. Debido a que en
próximas fechas debatiremos en este mismo pleno las
conclusiones de la Comisión de Investigación de las autopistas
de Ibiza, cuya documentación y contenido no pueden ser más
que tenidos en cuenta o en consideración, esta vez sí, por la
Fiscalía, no nos vamos a centrar en los detalles de lo que pasó,
sino que nos vamos a centrar en los rescoldos que quedan de
aquel despropósito que fue todo el proceso de este proyecto y
que aun quedan pendientes de solventar a pesar de los años
transcurridos, una década, Sr. Conseller, una década en que
algunas de las demandas de la sociedad ibicenca, y que son
irregularidades palpables, siguen sin tener respuesta efectiva.

La primera son las expropiaciones. Lo cierto es que algunas
expropiaciones fueron pagadas con una puntualidad británica,
como por ejemplo las correspondientes a las propiedades del
grupo de empresas Matutes, esas fueron rápidas; sin embargo
otras se han pagado tan solo hace unos meses y otras continúan
pendientes; por lo tanto, Sr. Conseller, ¿puede concretar
cuándo o cuál está siendo el proceso y el ritmo de liquidación
de estas deudas? 

Una segunda son los puntos de control de aforo de
vehículos. En la autopista de Ibiza a Sant Antoni estaban en el
pliego de condiciones 13 puntos de aforo, 13 puntos de control
de aforo, y sin embargo sólo hay situado uno en el punto
quilométrico 550, justo el punto quilométrico que más aforo de
coches tiene, cuando en realidad debía haber 13. En noviembre
de 2016 usted declaró en esta cámara que un estudio encargado
habían instalado 8 puntos, y eso les dio unos datos de que había
un 19% menos de coches que los que declaraba la empresa.
¿Cómo está ese estudio?, ¿cómo está ese proceso de
reequilibrio económico debido a esa diferencia de conteo de
coches? Y también si esos puntos de control, esos 8 puntos de
control que instalaron, siguen instalados o si piensan ponerlos
de forma permanente porque de ello se deduce todo el coste del
peaje en la sombra, o gran parte de él. También existe un punto
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de conteo en el tramo de Ibiza al aeropuerto que está en la
rotonda de Can Cifre, que no corresponde a las autopistas de
Ibiza, está contando coches que no necesariamente tienen que
pasar por las autopistas, y ese punto de conteo no tiene por qué
estar. ¿Tiene usted pensada alguna iniciativa respecto a ese
punto de conteo?, que lo único que procura son beneficios a la
empresa constructora.

Y luego por último está el milagro de las arenas, milagro de
las arenas por el cual se escarban trincheras y justo la misma
cantidad de tierra que se extrae de esas trincheras sirve para la
construcción de un campo de golf. Usted, ante pregunta
parlamentaria, declaró que iban a retirar de dos fincas, porque
eran las fincas que no pertenecían al grupo de empresas
Matutes, pero sí, sí pertenecen al grupo de empresas Matutes,
exactamente igual, porque es Doliga como se llamaba antes el
grupo de empresas Fiesta Hoteles. Dijo que se retiraría porque
eran los costes o eran las empresas o las fincas que suponían un
coste para la administración, pero tienen un coste mucho más
importante también las que se depositaron en las otras fincas,
que eran las que sirvieron para de verdad rellenar todo el
campo de golf que era necesario para tener los 18 hoyos que
precisaba el grupo de empresas Matutes. Esas fincas, esas
tierras entendemos que deben ser devueltas a su... previsión
inicial, es decir, a recomponer las canteras o los vertederos para
los que estaban designadas, y no manteniéndose en las fincas
donde se depositaron de una forma ilícita, irregular, puesto que
el acuerdo que tenían las dos empresas para llevar a esas fincas
era conocido también por el Govern balear, y el Govern balear
alertó de que esas tierras se estaban trasladando de forma
irregular a las fincas del futuro campo de golf. Por lo tanto, Sr.
Conseller, también nos gustaría saber qué tiene pensado
respecto a la totalidad de las tierras depositadas irregularmente
y que fueron usurpadas a las familias de Ibiza que tuvieron la
mala suerte de estar en el recorrido de una línea que trazaron en
el mapa unos cuantos empresarios y unos cuantos políticos para
robarnos a todas y a todos el dinero en esta comunidad
autónoma.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Té la paraula el representant del
Govern, té la paraula el conseller Marc Pons. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia, Sr. Morrás.
Senyors i senyores diputats. Ja he explicat en diverses ocasions
que les autovies d’Eivissa són un exemple de mala planificació
i mala gestió de les infraestructures públiques. Les conclusions
de la comissió d’investigació no fan més que reafirmar-ho, a
més d’incidir en les ombres que hi ha hagut sempre sobre tot el
procés. Així, idò, deixem que la fiscalia analitzi les conclusions

que li ha tramès la comissió d’investigació i que n’extregui la
seva pròpia valoració. 

Pel que respecte a la feina de Govern, treballem perquè
algunes de les conclusions de la comissió que apunten
problemes i que des de l’àmbit de la nostra gestió podem
solucionar ho facem amb un objectiu clar, intentar que les
autopistes d’Eivissa siguin més generoses per a les arques
públiques. Això és el que fem des d’aquest govern, posar ordre
en una empasta de dimensions descomunals.

Ho he dit en algunes ocasions i ho tornaré a repetir, les
autopistes d’Eivissa són una herència enverinada des de tots els
punts de vista, des del propi model que suposen, físicament i
econòmicament, però també des del procés de les pròpies
obres. Per què són una herència enverinada? En primer lloc,
per la megalomania del propi projecte i la seva manca de
sensibilitat territorial, es podria haver millorat moltíssim tant
l’accés a l’aeroport com la connexió amb Sant Antoni, amb
solucions molt menys impactants i molt més adequades a les
dimensions i al paisatge de l’illa d’Eivissa. O s’haguessin pogut
implantar nous esquemes de transport públic acompanyats de
la millora en seguretat de les carreteres per resoldre la
problemàtica de la mobilitat.

Però, com era habitual en aquella època, el Partit Popular
va optar pel mal major, va optar per les grans infraestructures
sobredimensionades, les que generen sobrecosts, les que
destrossen el territori, les que hipotequen la hisenda pública i
que, a més, no han resolt el problema de la mobilitat d’Eivissa,
tal com poden comprovar cada dia els que es mouen per les
seves carreteres.

En segon lloc, per la solució constructiva elegida amb
elements, com les zones semisoterrades, que varen encarir
moltíssim el projecte, però també per la seva mala execució,
amb problemes d’inundacions importants que en determinats
punts s’han hagut de corregir posteriorment. A tot això hem
d’afegir-hi els problemes derivats de la mala gestió de la
retirada de les terres que encara ara està en litigi, a més, de
l’elevat patiment i dels costos econòmics dels procediments
d’expropiació duts a terme, per cert, molts dels quals encara
avui estan pendents de tancar, a més d’un llarg etcètera de
petits problemes constructius i de gestió molt mal resolts.

En tercer lloc, pel sistema elegit per al seu finançament, un
peatge a l’ombra molt desfavorable per a la hisenda pública que
suposarà uns sobrecosts de 426 milions d’euros de més, que
hauran d’estar pagats en acabar el període de concessió a l’any
2030. Un peatge marcat per uns sistemes comptadors dubtosos
i molt favorables a les empreses concessionàries, que suposa
haver de pagar 23 milions d’euros cada any. Però,
malauradament, açò no acaba aquí sinó que, a més, hem de
tenir en compte que aquestes concessions han patit una gran
quantitat de processos judicials, alguns dels quals encara en
vigor, entre aquests els darrers que condemnen la comunitat
autònoma a assumir noves despeses per valor de 34 milions
d’euros extres i els ja famosos relatius a la retirada de les terres
de les finques propietat del Sr. Matutes.

Tot açò en circumstàncies que la comissió d’investigació ha
posat en evidència, com ara els informes fets en el seu moment
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a la comunitat autònoma que coneixien les concessionàries i
que en canvi desconeixia la pròpia Advocacia de la comunitat
i que l’han acabada perjudicant greument.

Però, més enllà dels resultats que ha mostrat la comissió
d’investigació, des de la Conselleria de Territori hem treballat
en una línia clara, la de posar ordre en les concessions per
evitar que almenys tot aquest despropòsit d’obres i de pèssima
gestió no ens costi encara més doblers als ciutadans d’aquestes
illes. Els puc assegurar que només açò ja és una feina colossal.

Concretament, què hem fet? Els ho explicaré, i vostè hi feia
bona referència, Sr. Morrás, en relació amb les terres, tal com
ja he explicat en algun moment, treballam perquè siguin les
concessionàries les que assumeixin el cost de retirada de les
terres a les dues finques que, per sentència, s’obliga
l’administració, s’obliga l’administració a retirar-les. Aquesta
opció pot suposar haver d’avançar el cost de la retirada de les
terres en unes finques que sumen prop de 50.000 m2 les dues,
i que tendran un cost que pot arribar als 2 milions d’euros, i açò
serà així si no es troba una alternativa viable a aquesta retirada.
Al cap i a la fi es troba encara judicialitzat, però lluitarem
perquè siguin les concessionàries les que assumeixin aquest
sobrecost, si no ho fan ho farem nosaltres i de manera
subsidiària anirà a càrrec seu. Així, idò, ja hem requerit a la
concessionària perquè retiri les terres, i en cas que no ho facin
estam valorant i les retirarem des del Govern, com deia, de
forma subsidiària amb l’objectiu de repercutir el cost sobre la
concessionària. Açò respecte de les dues.

Respecte de les terres dipositades a les altres finques, fruit
demostrat de l’acord de la concessionària amb el Sr. Matutes,
és cert que és un impacte paisatgístic la seva existència, però
que sigui l’administració que hagi d’assumir el pagament del
que valoram envoltant dels 8 milions d’euros públics, que
pertoca pagar a un particular que volia fer negoci amb aquestes
terres, no creiem que sigui la millor de les opcions si del que es
tracta és d’optimitzar els recursos públics. El que sí analitzam
és si s’han produït infraccions mediambientals o infraccions
urbanístiques que permetin anar contra la propietat causant
aquest perjudici i exigir el compliment de la retirada de les
terres. I és important remarcar que en aquests casos la pròpia
justícia ha dit que el dipòsit de les terres és fruit d’un acord
entre la propietat i la concessionària i que, per tant, no hi ha
responsabilitat de l’administració. Hem de veure com es poden
retirar en tot cas, però no pot anar a càrrec, entenem nosaltres,
del cost dels ciutadans d’aquestes illes. 

Amb relació als punts de comptatge, per part del Govern
s’ha iniciat el procés per instar la instal·lació de més punts de
comptatge en l’autovia de Sant Antoni a l’empresa
concessionària en dos sentits concrets. Primer, reubicar el punt
principal de comptatge en el lloc on el plec establia, és a dir, a
l’alçada de Sant Rafel i no a la zona de Blanca Dona. Ho fem
perquè en els estudis de trànsit realitzats es demostra que
aquest punt representa prou bé la mitjana de tota la resta de
punts. Farem un canvi. 

Segon, instal·lar punts de comptatge fixos a la resat de
trams de l’autovia per tal de fer el seguiment d’una forma molt
més exacta de l’evolució del trànsit. Cal recordar, i així ho diu
l’estudi que aquest govern ha dut a terme, que el trànsit ha

resultat ser un 18% inferior al que es compta a l’únic punt de
Blanca Dona. A més, dels punts que temporalment es varen
posar per fer l’estudi hi ha una sèrie de fixos del consell que
permeten fer un seguiment del trànsit, tot i que no tenen
repercussió en les condicions de la concessió. Per açò, s’ha
decidit posar-ne més en el marc de la concessió. Cal recordar
també, i així es diu a les conclusions de la comissió
d’investigació, que el contracte fixava que el nombre
d’estacions havia d’establir el còmput real del trànsit, i només
se’n va posar un i a l’entrada del nucli urbà, cosa que
beneficiava només a l’empresa.

Amb relació als defectes constructius des del Govern s’ha
acabat l’obra de construcció de la balsa OD2, la zona
d’acumulació d’aigua en cas de fortes pluges, i s’ha canviat la
gestió dels bombejos per evitar que suposi efectes sobre el
nivell freàtic. Des de la finalització d’aquesta obra s’ha
disminuït de forma important les inundacions a l’aeroport. En
aquesta comunitat no només s’inundava el metro de Palma sinó
que també les autopistes d’Eivissa, fetes pels mateixos
responsables, succeïa el mateix. A la vegada hem estat vigilants
amb l’empresa perquè compleixi amb totes les tasques de
manteniment i jardineria, tot i que queden encara coses a
millorar, però som exigents amb el compliment del contracte.

Amb relació a les sentències fermes que ens obliguen a
assumir sobrecosts hem defensat des del primer moment que
aquests no s’han de pagar de cop, per això, s’ha engegat un
procés de reequilibri de la concessió, que és al que ens han
condemnat les sentències, i ho fem actualitzant el pla econòmic
financer.

Hem incorporat aquests sobrecosts als anys en què es varen
produir i d’aquesta manera determinar el nivell de ruptura de
l’equilibri de la concessió, la seva dimensió econòmica per tal
de poder restablir-lo adequadament.

Amb la revisió del Pla econòmic financer de les concessions
que ha preparat el Govern, primer, hem comprovat que els
ingressos de les empreses ha estat fins a dia d’avui per damunt
de les previsions establertes als plecs de condicions; segon, que
les despeses de manteniment han estat inferiors a les previsions
establertes, i tot açò s’ha comptabilitzat, la inversió real,
afegint-hi els sobrecosts de les condemnes, cosa que ens ha
permès fer una nova proposta per reequilibrar la concessió i no
haver d’afegir més costs als ciutadans d’aquestes illes. I el que
sí li puc anunciar és que ja de manera imminent traslladarem
aquesta proposta a les concessionàries.

I acab ja, Sr. President, amb els marges que tenim tot açò és
el que hem pogut anar fent. Sens dubte hi hauria encara una
opció millor, que seria que l’Estat aportàs els recursos
necessaris per acabar rescatant aquestes infraestructures, de ben
segur que seria una de les millors herències que podríem deixar
per als propers anys i com que de precedents a la comunitat de
Madrid ja n’hi ha de ben segur que traslladats aquí suposaria
una manera de poder solucionar aquesta herència enverinada
amb la qual ara ens toca gestionar.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Rèplica de l’autor de la
interpel·lació, té la paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, mire que no
pensaba sacar el recortable, pero no me ha quedado más
remedio que volverlo a sacar, luego hablaremos.

Mire, no podemos estar todo el tiempo con todos los
proyectos mandando la carta a los reyes magos del Estado,
¿no? Yo entiendo las dificultades económicas por las que
atraviesa esta comunidad, pero a lo mejor hay proyectos y
circunstancias que no tienen precio resolverlo sea como sea.

Mire, tampoco entiendo que sea una mala gestión, no es una
mala gestión, es intención. Se trata de intenciones, se hace bien
o se hace bien solo para algunos y algunas. Por lo tanto, en eso
también diferimos un poco. No se trata de errores de gestión,
se trata de algo planificado. Como le he dicho, entendemos, que
dentro del desorden, ese desorden y esas prisas estaban
planificadas y tenían una intención. 

Respecto a lo que nos comenta de los puntos de conteo, está
bien que trasladen el punto de conteo que existe a San Rafael,
si es que eso va a reducir el número de media de coches que se
contabilizan, ahora, los otros puntos que piensan instalar ¿van
a servir como conteo para la empresa? ¿Es únicamente para
tener una referencia el Govern? ¿Va a tener efectos
económicos? ¿Se está reequilibrando el contrato respecto a
todas esas cantidades? Es importante que lo sepamos porque,
como bien sabe, depende en gran parte del coste económico de
ello.

Y mire, respecto a las tierras, no podemos mostrar más que
nuestra decepción, como también ya la mostramos cuando
respondió a la pregunta parlamentaria, porque entendemos que
tienen que ser retiradas el total de las tierras, no únicamente las
que conviene al Govern porque tiene una renta anual que pagar
por el depósito. No estamos hablando tanto del impacto
paisajístico que suponen estas tierras depositadas en lo que se
supone... o el proyecto que hay de campo de golf porque,
bueno, era lo que había, por ahora no se ha hecho, pero ese
campo de golf... porque... quién dice que dentro de unos años
cambian gobiernos, etc., y ese campo de golf está ahí y ese
proyecto está ahí y esas tierras están ahí, y ¿quién ha pagado
esas tierras? ¿Quién las ha pagado? Las hemos pagado nosotras
y nosotros, han salido de las fincas de las familias de Ibiza, que
encima, como eran buenas tierras sirven perfectamente para
alimentar toda la orografía, con todas las colinas y hondanadas
que sean necesarias para que el campo de golf planeado por el
grupo de Fiesta Hoteles sea de excelente calidad, pero
excelente calidad a costa ¿de qué? ¿A costa de qué, Sr.
Conseller?

Porque claro usted me dice que no hay recursos públicos
suficientes como para retirar esas tierras; sabemos que las
tierras han sido desviadas de una forma no regular, con
apercibimiento de la administración, en la Comisión de
Investigación de las autopistas de Ibiza se demostró que hay

apercibimientos por parte de la administración de que ese
desvío de tierras se estaba realizando de forma irregular. No
nos importa si han llegado a un acuerdo dos empresas para que
esas tierras estuvieran ahí. Lo cierto es que nunca debieran
haber estado, independientemente de que dos empresas lo
hablen entre ellas, ¿por qué? Porque la administración lo
tendría que haber evitado desde el principio, y no solo no lo ha
evitado desde el principio, sino que lo permitió.

Y luego llegó otro gobierno y permitió que las tierras
siguiesen ahí y no hizo nada para sacarlas de ahí, por mucho
que dijesen en la comisión de investigación cuando declararon,
porque cuando lo dijo el Sr. Carbonero, resulta que después lo
único que había hecho era rescatar una fianza que se tuvo que
devolver a los seis meses. Tampoco hizo nada ese gobierno.

Y resulta que después llega el gobierno Bauzá y tampoco
hace nada. Y lo que tenemos que hacer, Sr. Conseller, es
restituir la dignidad, que vale mucho más dinero, eso sí que no
tiene precio, de toda la ciudadanía de Ibiza porque si no... y de
Baleares, porque, si no ¿qué mensaje mandamos? Vale, lo
pueden hacer, han llegado a un acuerdo dos empresas y luego,
total, como cuesta mucho dinero, pues ahí se quedan las tierras.
Entonces ¿qué? La trama continua, la trama ha sido útil, la
trama ha servido.

Y eso es lo que no nos podemos permitir, por mucho dinero
que cueste adelantar a la comunidad y que luego se repercuta
en reequilibrios económicos en los contratos con las
concesionarias.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Contrarèplica, per part del
Govern té la paraula el conseller Pons.

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

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Un punt de partida,
d’acord?, que les coses s’hagin fet malament en les autopistes
d’Eivissa, i crec que en certa manera en una molt bona part
coincidim, no vol dir que no s’hagi fet per gent que no sabia
què feia, es va per gent que sabia exactament què feia, gent
molt llesta, experts molts que varen treballar per dissenyar uns
plecs de condicions, de manera clara amb l’ambigüitat
necessària en determinats punts, amb la contundència en altres,
que ha donat lloc a drets adquirits molt forts i açò ho hem de
saber.

Ara no és que tinguem la capacitat per fer el que vulguem,
som esclaus, som hereus d’uns acords presos per un govern
autonòmic, amb tota la força de llei que açò dóna, que
permeten precisament que aquesta gent llesta, que sabia el que
feia, tingui ara unes concessions concretes explotant unes
infraestructures en les quals nosaltres tenim molt poc marge de
maniobra. I açò ho vull deixar clar, perquè som conscient d’açò
o crec que n’hem de ser conscients. 
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A partir d’aquí, hem anat actuant? Sí, hem anat actuant. Hi
ha hagut sentències on hem pogut...? Sí, li posava l’exemple
aquelles dues finques on resulta que ara ho hem de retirar, on
no es posen d’acord i on, si és necessari, subsidiàriament ho
farem nosaltres i passarem la factura a la concessionària perquè
ho aboni, per aquí devora tenim.

I després tenim una altra part i per tant, tal vegada haurem
de fer evidentment aquest debat d’aquests... jo, els tècnics, dic
la xifra, eh?, d’aquests 8 milions d’euros de cost de retirar
aquestes terres que toca.

Nosaltres el que veim és si hi pot haver impactes ambientals
o territoris que poguessin justificar una actuació perquè vagi a
compte de l’empresa concessionària. Si no és així s’obre un
debat interessant. El Govern amb recursos públics ha de posar
8 milions d’euros damunt la taula? (...). Jo li puc dir que tenc
els meus dubtes, tenc els meus dubtes, Sr. Morrás, si aquests 8
milions d’euros s’han de destinar a açò. Ho dic des d’una
conselleria on ara hem tingut un debat en matèria d’habitatge
duríssim, dificilíssim, i que necessitam recursos per construir
habitatge públic, a Eivissa, per posar un exemple, i no tenim
prou per a tot i hem de prioritzar i ho hem de fer. Em tanc a
res? No, jo estic obert a discutir-ho i a fer aquest debat públic
sobre el preu del cost de restituir la dignitat a què vostè feia
referència i que l’entenc perfectament, però n’hem de ser
conscients i li pos la xifra, açò és el cost que em diuen els
tècnics i de manera detallada demanaré un estudi concret sobre
aquesta qüestió perquè en tot cas ho sapiguem.

Respecte dels punts de comptatge ja li deia que estam
treballant per a la seva instal·lació, en reubicam un, els altres
seran nous punts de comptatge que tindran conseqüència o que
han de tenir repercussió sobre el compteig i per tant sobre el
cost econòmic. De manera paral·lela estam en el procés de
reequilibri de la concessió, que és el que li intentava explicar
abans, lligat bàsicament al fet que en aquests moments, per una
banda, estam mirant els ingressos de l’empresa per damunt...,
els ingressos de l’empresa estan per damunt de les previsions
que el plec havia fixat, i el que es gasta en manteniment està
per davall del que havia dit que faria, i aquí devora hi ha un
plantejament sencer de reequilibri i de costos que permet que
les darreres sentències que hem tingut que incrementarien el
cost no hagin d’anar a compte del Govern, i aquesta feina és
una feina molt laboriosa perquè ells tenen drets adquirits, i per
tant si no hi ha un acord amb ells acaben en processos judicials
una altra vegada, que és un jutge el que acaba determinant, i
necessitam fer la feina molt ben feta i de manera molt rigorosa.

La nostra aspiració és que açò no representi un increment
de cost, que no representi un increment de cost, però per a açò
necessitam..., bé, per açò hem fet aquesta feina, remetrem la
proposta, i ara aquí s’obrirà un període que serà duríssim de
negociació, que si no acaba amb acord sabem quina serà la
següent passa.

Cap aquí, per tant, feim aquests esforços. Comptatge, sí;
nous punts, sí; repercussió directament sobre la part econòmica;
les sentències que ens han caigut hem cercat la manera perquè
no representin major cost, també és cert; de la part de les terres,
on no hi ha increment de cost es retiraran, farem feina per a
açò, i anirà de manera subsidiària que ho paguin ells, i on no

ens podem agafar legalment enlloc si ho hem de fer els tècnics
em diuen que a d’anar a costa nostra; la valoració són 8 milions
d’euros i aquí evidentment s’obre directament un debat, un
debat que estic disposat a fer i a aprofundir, però que hem de
ser conscients de quines són les limitacions que com a govern
de les Illes Balears tenim.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

III. Moció RGE núm. 5403/17, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació dels plans
d’igualtat del personal empleat públic docent i estatutari de
l’administració autonòmica, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 1673/17.

EL SR. PRESIDENT:

El tercer punt de l’ordre del dia correspon al debat i votació
de la Moció RGE núm. 5403/17, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació dels plans d’igualtat
del personal empleat públic docent i estatutari de
l’administració autonòmica, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 1673/17. 

Correspon ara la intervenció del Grup Parlamentari
Popular; té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Bon dia a tothom una altra
vegada. Senyores i senyors diputats, membres del Govern, avui
presentam el Grup Parlamentari Popular aquesta moció sobre
igualtat que deriva, com comentava el vicepresident, de la
interpel·lació que vàrem fer a la consellera d’Administracions
Públiques, o a ella en representació del Govern, fa quinze dies
en aquest parlament, davant el desconeixement que teníem de
la situació en què es trobaven els plans d’igualtat que s’havien
d’elaborar en els diferents sectors, en el sector docent, en el
sector estatutari sanitari i no sanitari, i a diferents empreses
públiques que depenen d’aquest govern.

Bé, en primer lloc, abans de començar a donar les meves
explicacions, vull donar la benvinguda a les membres de
Mujeres en igualdad, de Dones en igualtat de Balears, que avui
ens acompanyen, i a més donar-los les gràcies per la feina que
fan, perquè és ver que nosaltres des del Parlament podem dur
iniciatives, mocions i interpel·lacions, a part d’una feina
legislativa, però és molt important si aquesta feina ve
acompanyada d’una feina social, cívica, per part de les entitats,
que són les que en definitiva han d’anar de la mà del Govern i
de mà de tots els polítics que tenim representació i que tenim
una tasca pública. Aquesta tasca privada, aquesta col·laboració
és molt, molt important perquè puguin anar endavant aquestes
polítiques, així que benvingudes i moltes gràcies per la vostra
feina.

Com deia, duim aquesta moció endavant i la presentam aquí
en aquest parlament perquè pensam que tots els governs han de
posar en marxa polítiques, totes les polítiques que duen als seus
programes, perquè són el seu compromís particular amb els
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seus votants o amb la ciutadania. Però també hi ha, a més, tota
una sèrie de polítiques que han de ser comunes a totes i a tots,
i entre aquestes polítiques es troben les polítiques d’igualtat de
tracte, d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes,
màximament si parlar de polítiques que a més afecten, com en
aquest cas, als plans d’igualtat del sector públic, i si el sector
públic ha de ser el mirall, ha de ser l’exemple, ha de ser la
imatge on es miri la resta de societat, on es mirin les empreses,
on es mirin els particulars, a més a més és molt important que
aquestes polítiques puguin ser impulsades des d’aquest
parlament de forma unànime per tots els grups.

Vull fer un poc de cronologia de la situació d’aquests plans
o d’aquests estudis en relació amb aquests plans per veure la
situació en què ens trobam avui. Saben vostès que l’any 2012
no hi havia plans d’igualtat dins l’administració i es va aprovar
el primer pla d’igualtat d’homes i dones dins els serveis
generals d’administració general; és ver que s’havien fet feines
abans, i això sempre ho vàrem dir; veníem d’una època en què
s’havia fet una diagnosi prèvia, però aquesta diagnosi que havia
començat l’any 2008 es va aturar l’any 2010 quan amb les
polítiques de retallades que s’havien fet en el segon pacte saben
vostès que es va trencar l’acord social i no es va poder dur
endavant l’aprovació d’aquest pla d’igualtat, i va ser l’any 2012
-és així- que es va constituir una comissió d’igualtat ja dins
l’administració i es va aprovar aquest primer pla. Aquest pla
2012 era fins al 2015, i el juny de 2015 va finalitzar. 

Quan va finalitzar aquest pla s’havia d’aprovar el segon pla
d’igualtat dins l’administració general, dins els serveis generals
d’empleats públics, però va entrar a governar aquest tercer
pacte que avui en dia tenim en el govern i va quedar aturat per
les raons que siguin, però la veritat és que varen quedar
aturades aquestes feines per posar en marxa el segon pla
d’igualtat, i no es aprovar el pla d’igualtat fins al cap d’un any.
Es varen continuar fent actuacions, però no hi havia un pla, no
hi havia unes mesures concretes, no hi havia uns indicadors; per
tant no teníem un full de ruta durant aquest any de com
s’estaven desenvolupant aquestes polítiques d’igualtat. 

Resultat d’una feina, que no dic que no es fes, de la
Comissió d’Igualtat de Serveis Generals, que em consta que fa
molt bona feina; resultat també d’iniciatives que s’han fet en
aquest parlament en matèria d’igualtat, preguntes, proposicions
no de llei que a més s’han aprovat per unanimitat per part de
tots els grups, el Govern actual va aprovar... va adoptar un
acord a Consell de Govern el juliol de 2016 en què va posar en
marxa, a la fi, aquest segon pla d’igualtat, per tant ja fet un
calendari de les actuacions que s’estiguessin fent, i a més va
adquirir un compromís a base d’unes peticions impulsades des
d’aquest parlament, i és que a la resta de sectors de
l’administració que no tenien plans d’igualtat s’aprovassin, es
posassin en marxa aquests plans. Així el Govern es va
comprometre a fer en el termini de sis mesos uns plans
d’igualtat, una diagnosi en el sector docent, en el sector
estatutari i en una primera fase d’empreses públiques, i abans
d’un any -termini que acaba ara el juliol- que s’aprovassin
aquests plans d’igualtat que manquen dins l’administració.

Doncs bé, nosaltres vàrem fer una interpel·lació fa quinze
dies al Govern que va respondre la consellera
d’Administracions Públiques perquè no teníem coneixement de

quin calendari s’estava duent a terme i com estaven aquests
plans d’igualtat, o aquesta feina per aprovar aquests plans
d’igualtat. Va respondre, com dèiem, la consellera
d’Administracions Públiques i únicament vàrem aclarir que es
continuava funcionant amb el pla de Serveis Generals, però de
la resta de plans únicament se’ns va avançar que des
d’Administracions Públiques s’intentaven impulsar, que
s’estava fent diagnosi encara de la situació, però que no s’havia
finalitzat la tasca, o almanco va donar la sensació que no hi
havia ni terminis ni feines acabades perquè es poguessin
aprovar aquests plans dins el termini establert. Per tant el que
ens pareix o el que deduïm d’aquella interpel·lació és que no es
podran complir aquests terminis a què el mateix govern es va
comprometre ara ja quasi..., ara fa deu mesos, aviat farà per
tant en el mes de juliol un any. 

Així què tenim?, que la Conselleria d’Educació i Universitat
és responsable de la implantació d’un primer pla dins el sector
docent que no complirà els terminis, que no està encara en fase
d’aprovar-se; que la Conselleria de Salut, l’ib-salut, que depèn
de la conselleria, és responsable d’aquesta falta de Pla
d’igualtat en el personal estatutari, i després hi ha dues
conselleries responsables de les empreses incloses en la
primera fase del sector públic, que eren FOGAIBA, IBANAT,
Fundació BIT, Fundació del Banc de Sang i Teixits, l’Ens
Públic de Radiotelevisió i Ports IB, és a dir, que són
responsables de què no s’hagin finalitzat aquestes tasques la
Conselleria de Medi Ambient, la Conselleria de Cultura i la
Conselleria de Turisme i Innovació, és a dir, la Vicepresidència
del Govern.

És clar, nosaltres des del Grup Parlamentari Popular
presentam aquesta moció perquè és evident que sinó impulsam
des del Parlament aquestes iniciatives i des del Govern no es
fan aquestes tasques, pot exemple es pot donar a la societat.
Poc podrà demanar la Conselleria de Presidència, a través de
l’IB Dona, que la gent, que les empreses posin en marxa els
seus plans d’igualtat, si el mateix Govern no està complint els
terminis, o almanco no està fixant uns fulls de ruta clars per
aprovar els seus plans d’igualtat. Pensam que és una qüestió de
sensibilitat, que va més enllà de polítiques individuals, que va
més enllà de gestos, que són polítiques de gestió, la ciutadania
demana gestió, no demana només gestos. I la falta de dades
concretes ens dóna una certa seguretat de què no s’aprovaran
els plans aquest juliol.

Per tant, nosaltres des d’aquest faristol, al marge de què fem
una petita estirada d’orelles als consellers, que a més
casualment no n’hi ha cap, només hi ha la consellera de
Cultura, que és una de les responsables, però no n’hi ha cap
dels altres, responsables d’aquests plans d’igualtat que no
s’estan duent endavant -que hauria estat un gest també que
haguessin estat aquí mentre fem aquesta moció-, no són aquí,
però, en tot cas, des d’aquí els traslladam aquesta petita estirada
d’orelles que com a oposició ens toca fer perquè no s’han
complit, o evidentment no es compliran aquests terminis que
ells mateixos varen aprovar en el Consell de Govern. 

I demanam el suport de diputats i diputades per aprovar
aquesta moció, que, atès que no es compliran els terminis, els
torn citar a termini novament, a veure si aquesta vegada
aconseguim que es duguin endavant, i és que “El Parlament de
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les Illes Balears insta el Govern que elabori les diagnosis
d’igualtat dels diferents sectors indicats abans del proper mes
de juliol, i que s’elaborin i s’aprovin evidentment els plans
d’igualtat abans de final d’any, per al personal docent, per al
personal estatuari i per al personal de les entitats públiques del
sector públic instrumental.”

Esperam senyores i senyors diputats el suport dels seus
grups parlamentaris. Desitjam també que per part del Govern
del pacte es pugui donar aquesta vegada compliment a un
mandat parlamentari, i jo diria que més enllà d’un mandat
parlamentari, compliment d’un mandat de responsabilitat que
té el Govern amb el seu personal i a més que tenim tots els
membres d’aquesta cambra, que tenim un mandat de
responsabilitat amb la societat en general.

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Gràcies, senyors diputats.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. En torn de fixació de posicions
pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra.
Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Si no li importa, faré la meva
intervenció des de l’escó, seré molt breu.

Bé, voldria agrair des d’aquí a la Sra. Diputada Núria Riera
i al seu partit, l’interès demostrat pels plans d’igualtat. Estem
d’acord que el Govern en matèria d’igualtat hauria de ser el
mirall on es mirin la resta d’empreses privades, les famílies, la
societat i els diferents sectors. Som conscients que moltes de
les actuacions que el Govern ha fet, van encaminades a
recuperar els drets dels treballadors públics i col·locar la funció
pública i els serveis públics al lloc on els correspon, per satisfer
o per resoldre les necessitats de la ciutadania i recuperar l’estat
del benestar que és el que el Partit Popular va arruïnar durant
el seu mandat.

I és que, Sra. Riera, els plans d’igualtat són un tema
transversal que no depèn únicament i directament de la posada
en marxa d’aquests plans, a més, també depèn d’altres mesures
que fins ara no estan ajudant i estan perjudicant molt el tema
d’igualtat i és la reforma laboral. I també són els pressuposts de
Rajoy, que impossibiliten l’avanç cap una igualtat social real.

És per açò que agraïm el seu interès, però confiarem que les
mesures que posa el Govern arribin a fer-se realitat. Hi votarem
en contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, vicepresident. Sra. Núria Riera, aquesta vegada
votarem en contra d’aquesta proposició no de llei. El Grup
Parlamentari Popular demana per al sector docent, per al sector
estatuari del Servei de Salut i per al sector públic instrumental,
en primer lloc l’elaboració d’una diagnosi d’igualtat d’abans
del mes de juliol i, en segon lloc, l’elaboració dels
corresponents plans d’igualtat, abans de finalitzar l’any 2017.

Jo voldria recordar que va ser el mateix Grup Parlamentari
Popular qui va presentar una proposició no de llei sobre aquest
mateix tema, dia 22 de març de 2016 i en aquell moment hi
vàrem votar a favor, va ser una proposició no de llei aprovada
per unanimitat, després d’una sèrie de modificacions que es
varen fer. I voldríem recordar aquí que la inclusió del sector
educatiu i del sector de salut, així com el sector instrumental en
els plans d’igualtat del Govern, va ser a proposta d’una esmena
de MÉS per Mallorca, que el Grup Parlamentari Popular va
incloure i, per tant, voldria que quedàs aquí palesa la nostra
iniciativa en aquest àmbit.

Ara bé, com els explicaré, trobam que una iniciativa com
aquesta, d’adoptar i aprovar plans d’igualtat, requereix temps
i requereix una feina ben feta.

Nosaltres votarem en contra del primer punt, Sra. Riera,
perquè ja està previst així a la Llei d’igualtat, la disposició
addicional primera preveu que, en el termini d’un any,
s’adoptin, s’provin els plans d’igualtat del sector instrumental,
estam dins el termini previst i entenem que no té sentit aprovar
una acció que està en marxa, ja aprovada a una llei, amb un
termini que encara no s’ha esgotat.

El segon punt que vostès proposen a l’anunciat de la seva
proposició, des de MÉS per Mallorca el que li voldríem indicar
és que a la pròpia Llei d’igualtat no es va establir un termini,
vostès tampoc no varen presentar una esmena en aquest sentit.
Sí que existeix aquest acord del Consell de Govern, de juliol
del 2016, com vostè mateixa ha explicat, i entenem que establir
un termini tan just, com vostès proposen, en aquest moment no
ajuda a fer les coses ben fetes. En segon lloc, hi votarem en
contra perquè ja s’està fent, està en fase de diagnosi, com es va
explicar, per part tant de la consellera d’Hisenda, com de la
consellera de Presidència. 

I després tampoc no votarem en contra per una reflexió que
li voldria fer, ja que vostè coneix perfectament com es fan els
plans d’igualtat i la importància dels plans d’igualtat. Jo crec
personalment que es tracta d’una oferta temerària la de posar
un termini tan just. Vostè em podria dir quin pla d’igualtat es
pot aprovar en un any i mig i quin temps va estar vostè en
elaborar el Pla d’igualtat entre homes i dones en els serveis
generals i el IV Pla estratègic també entre 2015 i 2020. S’ha de
veure com està i les crítiques també que va tenir. Vostè sap el
que li va costar, vostè sap el personal, l’esforç que va fer el seu
personal, i intenta traslladar aquest esforç a unes conselleries
que tenen un personal entre 13.000 i 15.000 treballadors.
Aleshores també hauríem de parlar del pressupost, de si quan
es va aprovar aquest acord hi havia una memòria econòmica i
quin pressupost es va utilitzar per fer aquell Pla d’igualtat.
Perquè per fer un bon Pla d’igualtat, no ens n’hi ha prou només
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amb un Pla d’igualtat, ha de ser un bon Pla d’igualtat, que al
temps, personal format i també pressupost. Un Pla d’igualtat a
cost zero no funciona i això ho sabem per molts de plans
d’igualtat que han quedat a un calaix i no s’estan implantant.

Només voldria posar unes dades perquè vegem la inversió
que es fa en igualtat en altres comunitats autònomes i quins
plans d’igualtat s’han aprovat. Miri, en el País Basc, que per a
mi és un referent en igualtat, que tenen un institut específic i
dels més complets que al meu parer existeixen a Espanya, tenen
un pla d’igualtat en el sector de l’educació, un pla d’igualtat de
tres anys amb una memòria econòmica que preveu un
pressupost de 2.741.188 euros, 2 milions, quasi 3 milions en
tres anys. Van pel sisè pla d’igualtat autonòmic i no tenen un
pla d’igualtat a salut, i acaben d’aprovar el seu primer pla per
a la igualtat a l’administració general i als organismes
autònoms. Catalunya té un pla d’educació, també, que agafa
quatre anys, i tenen també un pla d’igualtat a l’àmbit de la
salut, varen estar dos anys per fer la diagnosi, el pla es va
començar a implementar l’any 2011 i ara actualment està en
període d’avaluació i aturat. I per comparar el pressupost del
País Basc amb altres comunitats autònomes que fan polítiques
d’igualtat, vegem el pressupost d’Andalusia; per al mateix pla
d’educació que en el País Basc hi destinaven, bé, hi destinen,
2.700.000 euros, a Andalusia hi destinen 528.000 euros.
Veurem a l’avaluació quines mancances hi haurà; jo crec que
la mancança de pressupost és evident en aquestes propostes.

Què vull dir amb això?, que la igualtat té un cost i que fins
ara, fins ara, som les dones les que estam pagant la desigualtat,
amb salaris més baixos i amb pensions més baixes; només de
salaris hi ha una diferència que l’any passat, quan vàrem fer
aquesta mateixa intervenció, vàrem dir que era d’un 22% de
diferència entre homes i dones, i que actualment ja és d’un
23%. 

Aleshores en aquesta proposició no de llei nosaltres
votarem en contra, i només voldria fer una altra reflexió, que
està molt bé que des del Partit Popular estiguin vigilants en
aquesta matèria, en matèria d’igualtat, però els agrairia que
facin més feina, seriosament, i especialment allà on ens minven
els nostres pressupostos, perquè treballin per un millor
finançament i perquè treballin també perquè en aquesta
comunitat autònoma puguem disposar de més personal per fer
aquesta feina d’igualtat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, parlaré des
de l’escó, molt breument. Donarem suport a aquesta moció per
demanar al Govern que es posi les piles, perquè el fet que el pla
d’igualtat es trobi en estat de diagnosi a les principals
conselleries és indicatiu que els queda molt per fer, i en El Pi

no ens importa tant que el termini acabi aquest estiu com que
el pla prosperi i s’apliqui amb resultats, perquè el fet de no
complir els terminis tampoc no és una novetat en aquest
govern. El que sí volem veure són els resultats d’una política
d’educació igualitària dins el personal públic i estatutari.
Volem facilitats per a la conciliació. Volem que no hi hagi cap
tipus de discriminació econòmica per una mateixa feina, perquè
l’administració ha de donar exemple a la societat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Jo també intervindré des de l’escó.
Bon dia a tothom, i benvingut el públic assistent.

Va ser l’any passat, el 2016, quan s’aprovà la Llei d’igualtat
de dones i homes. Podem estar-ne orgullosos, però tampoc no
cal caure en l’autocomplaença, parlam de l’any 2016, ben
entrat el segle XXI. Aquest començament no és cap crítica, és
la constatació d’una realitat: la igualtat és en boca de tots; ara
bé, la seva aplicació és una altra història, du un altre ritme, ja
que per exemple ve condicionada per les partides
pressupostàries, les quals es van veure reduïdes, per exemple,
notablement durant la crisi econòmica. És per això que resulta
sorprenent, xocant, la vehemència que empra el PP i en concret
la Sra. Riera quan parla de la feina realitzada durant la passada
legislatura.

El camí de la igualtat és llarg i encara ho serà més si no es
va consolidant, ja que va patint retrocessos. Abans, que no
votarem a favor d’aquesta moció. L’objectiu dels plans
d’igualtat ha de ser el canvi institucional, en el cas de les
polítiques que no només incideixen en la coordinació de les
actuacions dirigides a un objectiu o col·lectiu concret sinó que
pretenen impulsar canvis substancials en les rutines
administratives, les quals han de poder ser avaluades per
constatar si s’ha produït aquest canvi institucional, i per tant és
necessari poder monitoritzar el grau d’incorporació de la
perspectiva de gènere en les processos administratius. No
obstant açò, per valora aquest canvi institucional, l’enfocament
se centrarà o se centraria més aviat en l’avaluació de resultats,
en la qual la pregunta d’avaluació hauria de ser fins a quin punt
s’ha incorporat aquesta perspectiva de gènere en un procés
determinat. Els processos clau també vindrien definits per
elements clau de canvi institucional: la incorporació de la
perspectiva de gènere en el diagnòstic, en el disseny, en la
implementació, l’avaluació de totes les polítiques públiques, i
no només les específiques d’igualtat.

Tant a la Llei d’igualtat com a l’acord arribat al Consell de
Govern de 9 de juliol de 2016 s’establien els terminis d’un any,
per la qual cosa encara ens trobam dins aquest temps
d’execució. És cert que urgeix aquesta feina, però també
necessitam que aquestes polítiques siguin ben avaluades per tal
que el seu desenvolupament no permeti cap retrocés més. Ens
interessa que aquestes polítiques calin bé, que quedin ben
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definides i que facilitin aquest canvi estructural. No podem
passar per alt que és a l’administració pública on es
desenvolupen aquelles polítiques que posteriorment haurien
d’arriba a la resta de ciutadania. 

Tenim pressa. Per açò necessitam que les passes siguin
fermes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, desde
Ciudadanos sí que apoyaremos esta proposición no de ley que
establece unos plazos a una iniciativa que ya se aprobó hace un
año por este parlamento, y consideramos correcto establecer
unos plazos cuando la consecución de un objetivo parece que
se alarga y se dilata en el tiempo de una manera ya excesiva.

El primer plan de igualdad aprobado en 2012 tenía una
vigencia de tres años, finalizando en julio de 2015, y en marzo
de 2016, y en vista de la pasividad del Govern ante este tema,
el Parlamento dio apoyo a una iniciativa del Partido Popular
para impulsar la elaboración del segundo plan de igualdad. Por
aquel entonces desde Ciudadanos ya planteamos en nuestro
discurso de hace un año implantar nuevas necesidades, y
consideramos por aquel entonces que el ámbito de actuación
del plan de igualdad de 2012 era demasiado acotado,
explicando que el Estatuto Básico del Empleado Público
contienen aquello que es común al conjunto de los empleados
de todas las administraciones públicas. Por lo tanto nos
preguntábamos por qué el plan de igualdad, que es una
exigencia de esta ley, sólo se aplicaba al personal de servicios
generales de la CAIB y no se extendía al personal docente, al
personal al servicio de la sanidad pública autonómica, y al
personal laboral del sector instrumental de la CAIB. Esta
observación también fue planteada por el resto de los grupos
parlamentarios y se llegó a un acuerdo para llevarse a cabo. 

También propusimos nosotros en nuestro discurso que la
comisión de igualdad podría coordinarse con los organismos
que generan los planes de actuación en otros sectores de la
administración, y así agilizar y poder extender el segundo plan
de igualdad a la totalidad de administraciones públicas.

Finalmente, en marzo de 2016, en marzo, se aprobó en el
pleno con apoyo de todos los grupos políticos la iniciativa de
la elaboración de este segundo plan con la inclusión de todos
los sectores de la administración.

Para Ciudadanos la administración ha de ser ejemplo y ha
de ser coherente, y no puede estar exigiendo planes de igualdad
a la empresa privada por su gran importancia, y ser la propia
administración la que carece de los mismos. En la interpelación
de hace dos semanas la consellera Cladera nos explicó
detalladamente el segundo plan de igualdad de los servicios
generales iniciado en julio de 2016, indicando que se habían
implantado 15 de las 70 medidas de las que consta el plan, pero
sin embargo puntualizó que en las empresas públicas, en

educación y en sanidad se estaba todavía en la fase de
diagnóstico. Debido a que ya hace un año de la aprobación por
el Parlamento de extender el plan de igualdad a todos los
sectores de la administración nos parece correcto que se ponga
ya un plazo para finalizar esta fase de diagnóstico que empezó
hace un año y tres meses, así como un plazo prudencial para la
elaboración del plan de igualdad para estos sectores y
conseguir su aplicación cuanto antes.

Por lo tanto desde Ciudadanos apoyaremos esta proposición
no de ley, ya que consideramos que las políticas y los planes de
igualdad son muy importantes, han de ser constantes, globales,
y que urge su implantación cuanto antes en todos los sectores.

Gracias.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Sílvia Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President, bon dia senyors diputats i diputades.
Jo també vull donar la benvinguda a l’Associació de Dones del
Partit Popular, Mujeres en Igualdad, en aquesta cambra.

Avui el Partit Popular presenta aquesta moció sobre plans
d’igualtat, aquesta vegada per part del Grup Parlamentari
Socialista no podem donar-li el suport, la darrera vegada sí que
varen trobar el suport del nostre grup, per tal d’aprovar el II Pla
d’igualtat i de fer-lo més extensiu a allò que són els serveis
generals del Govern i fer-lo extensiu tant al personal docent,
sanitari, com del sector públic instrumental. Però aquesta
vegada no podem votar a favor de la seva petició tan concreta
de terminis i li explicaré els motius.

El primer de tot és perquè el Govern ja fa la feina que li
correspon, fruit del mandat parlamentari que es va reflectir a un
acord del Consell de Govern de dia 8 de juliol de 2016. El
Govern fa molta feina en els plans d’igualtat i en moltes altres
polítiques transversals, que marquen la llei que vàrem aprovar
en aquesta cambra. Es cert, Sra. Riera, i la consellera li ho va
reconèixer, que hi ha una demora en la fase de diagnosi, això
li ho va admetre la pròpia consellera Cladera el dia de la
interpel·lació. Ara bé, ha de comprendre que fer una diagnosi
per a 13.000 persones a Educació, 15.000 treballadors a
personal estatutari a sanitat és una tasca complexa. Aquest
Govern el que no vol és que s’implantin plans d’igualtat per
cobrir l’expedient i per poder dir després que s’han fet els
deures. 

El Govern fa una feina acurada, amb l’objectiu que les
mesures que s’implantin, estiguin fonamentades en una bona
diagnosi i que després es pugui aplicar de manera real i
efectiva, provocant els canvis permanents a l’organització per
afavorir la igualtat entre homes i dones, que és l’objectiu d’un
Pla d’igualtat. No és tant la formalitat de tenir-ho, sinó que
realment després aquest sigui efectiu.
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Els terminis per realitzar la feina no es poden marcar des
del desconeixement de la situació, això seria un fracàs del propi
pla i de la manera concreta d’abordar les tasques necessàries.
La planificació ha de venir marcada i fonamentada per les
mateixes organitzacions que han de marcar els plans. Per això
els terminis per elaborar els plans d’igualtat pel que fa a
personal docent i estatutari, serà el que es derivi de dur a terme
les planificacions que s’aprovin. Planificacions, per altra banda,
que encara es troben en termini. Com li acab de comentar fa
uns minuts, parlam d’un gran volum i complexitat de col·lectius
i en cap cas l’execució del pla no pot venir del desconeixement
de la realitat i dels mitjans necessaris per executar aquesta
tasca.

Ha de reconèixer, Sra. Riera, que el seu Govern amb un Pla
d’igualtat de menor envergadura, ja que només incorporava el
personal de serveis generals, va tardar un any en posar-se en
marxa, per aprovar-lo, un any de retard quan era molt més petit.
Jo vull defensar que en termes generals aquest II Pla d’igualtat
de la CAIB avança a un bon ritme i li vull també recordar que
el sector públic instrumental, de més de 90 treballadors, que
també encara estan al marge per a la implantació dels seus
plans, van a un ritme adequat.

En el cas de l’IBANAT s’ha constituït la comissió d’igualtat
i s’ha acordat iniciar la diagnosi. La Fundació BIT ja ha recollit
les dades i està a punt de publicar la diagnosi. La Fundació
Banc de Sang i Teixits ja ha passat l’enquesta al personal i està
a punt de recollir les dades qualitatives. El FOGAIBA ja ha
constituït la comissió. A IB3 també està tot a punt per a la
diagnosi i a Ports ja han encomanat el pla. I no podem oblidar
que altres entitats, que ja tenen una experiència acumulada del
primer pla i per tant, un recorregut i feina feta, ja s’estan
adaptant també al segon pla i altres, com vostè bé coneix,
només s’han d’adaptar algunes mesures destinades a evitar
qualsevol tipus de discriminació laboral i de garantir la igualtat
de tracte.

Jo puc entendre, Sra. Riera, que el Pla d’igualtat sigui la
nina dels seus ulls, l’únic decent a què es pot aferrar el Partit
Popular de la seva gestió, perquè tota la resta que varen fer a
Funció Pública va ser decebedor, retalls i més retalls i les
polítiques d’igualtat que es varen practicar en aquesta
comunitat varen brillar per la seva absència. El que sí que varen
fer va ser posar obstacles als drets sexuals i reproductius de les
dones, creant una xarxa en paral·lel amb grupúscles
fonamentalistes religiosos que subvencionaren vostès per
interferir en les decisions de les dones; varen degradar el teixit
associatiu feminista, varen retallar l’Institut Balear de la Dona;
varen retallar les polítiques de lluita contra la violència de
gènere.

Aquest Govern, a diferència del seu, sí que impulsa
polítiques d’igualtat, que, sumades a polítiques socials, com la
renda bàsica garantida, beques de menjador escolar, programes
d’inclusió del SOIB, o polítiques actives d’ocupació, sí que
milloren la vida de les dones d’aquesta comunitat.

La Llei d’igualtat que vàrem aprovar l’estiu passat és un
punt d’inflexió que situa la nostra comunitat en una de les
comunitats autònomes a l’avantguarda de polítiques
antidiscriminatòries. I fruit del compromís contra la violència

de gènere, tenim un pla ambiciós contra la violència, com mai
no s’havia aprovat, amb més de 13 milions d’euros involucrant
totes les conselleries. Aquesta legislatura s’ha recuperat i
potenciat la figura de la coordinadora de salut i gènere, que
vostès des del Partit Popular es varen carregar i que permet
actuar a tots els centres de salut de les illes en la prevenció i
detecció de la violència masclista.

I no només això, en 4 anys des d’aquesta Conselleria de
Salut no es va mantenir cap iniciativa de les que s’havien posat
en marxa. A més, crec que és una bona notícia que fa unes
setmanes, el gabinet tècnic d’atenció primària de Mallorca, s’ha
compromès per escrit a incorporar la perspectiva de gènere,
articulant una sèrie de mesures en l’àmbit de la docència en
l’elaboració de programes, intervencions i protocols en l’àmbit
de la investigació. Un compromís ferm des de la Conselleria de
Salut per avançar cap a la igualtat.

I ja per acabar, vull recordar-li que aquest Govern ha
revertit el camí de les seves retallades i pèrdues de drets als
empleats públics, implantant via acord del Consell de Govern,
mesures de flexibilitat horària, retornant la paga extra de
desembre de 2012, aplicant un increment retributiu salarial,
equiparant drets als interins, recuperant el complement per la
incapacitació temporal, aprovant una oferta pública d’ocupació
que feia anys que no es convocaven oposicions, així com
recuperar el dret a permís d’assumptes propis a partir de 6
triennis, o 15 anys d’antiguitat i acordant l’aplicació d’un nou
model de carrera professional, així com desbloquejant el
pagament dels sexennis. 

És més que evident la diferència abismal entre un govern
que va llevar drets i un altre que aposta per la funció pública
des de tots els seus vessants. El compromís d’aquest Govern
envers la igualtat de gènere és ferm, inequívoc i reflecteix totes
les mesures destacades, que de la mà del II Pla d’igualtat entre
dones i homes, millorarà la qualitat de la feina, les relacions
laborals i les possibilitats de promoció de les dones.

Per totes aquestes raons, el Grup Socialista votarà en contra
de la seva moció.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Intervenció del grup
parlamentari proposant. Té la paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo estic com a estupefacta
després d’escoltar els grups parlamentaris que defensen la
igualtat d’un govern que es diu progressista, igualitari. Vull
agrair el suport evidentment als grups parlamentaris que
donaran suport a aquesta moció, que tenen interès en què surtin
endavant els plans d’igualtat, que tenen interès en controlar el
Govern. Però, la veritat, escoltar els grups, membres, diputats
que donen suport a un govern que es ven com igualitari, que
ens ve el dimarts amb la xapa lila aquí a fer gestos davant la
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ciutadania, que són incapaços d’aprovar una moció d’igualtat,
que va més enllà de l’acord de Consell de Govern, que estan
incomplint per donar mig any més al Govern, que està a mitjan
legislatura, perquè aprovi els plans, és que me pareix d’una
hipocresia i d’un cinisme que no té límits, la veritat, no té
límits!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I els he de dir senyors diputats que em fa pensar que hi ha
dues raons possibles: primera, que sigui una moció que l’ha
presentada el Partit Popular, i si vostès fan política amb la
igualtat perquè la moció és del Partit Popular em sembla molt
greu senyors diputats, molt greu. Però és que encara hi ha una
altra segona raó, que per ventura semblaria molt més greu, i és
que el Govern no faci res, absolutament res en matèria
d’igualtat, Sra. Armengol, res, absolutament res! 

Que tenen un acord de Consell de Govern de juliol, estic
parlant dels plans d’igualtat, que tenen un acord del Consell de
Govern de juliol que posava sis mesos per fer la diagnosi i que
d’aquí a dos mesos acaba el termini per fer plans d’igualtat, que
no l’han complert i que l’oposició hagi de venir a dir-los que li
presentam la moció, perquè se li doni mig any més perquè facin
la feina, i els grups que li donen suport votin en contra, Sra.
Armengol, és que això ens sembla d’un cinisme i d’una
hipocresia total de cara a les dones i els homes d’aquesta terra,
li ho dic claríssim, eh?, em sembla d’un cinisme i una
hipocresia que no té...

(Alguns aplaudiments)

....no té resposta, no té resposta.

I li ho he dit abans, no em vengui un altre pic, veig que avui
ja no duen la xapeta, devien estar empegueïts, o tal vegada les
vendran, les xapetes, per invertir en polítiques, no?, ah, la dur
la Sra. Fina, idò, Sra. Fina, Sra. Santiago,...

(Remor de veus)

... deman des d’aquí el cessament dels consellers que duen
matèria d’igualtat, la Sra. Costa, i d’IB Dona, que avui veig
aquí, una entitat cívica que ve en defensa de la igualtat, però no
veig que hagi vingut ningú de l’IB Dona a interessar-se per la
igualtat. o és que tal vegada estan empegueïts de la manera com
duen endavant les polítiques.

Em sembla d’un cinisme i una vergonya increïble de cara
als homes i dones d’aquesta terra, que queda claríssim que així
li ho diu el Partit Popular.

I Sra. Capellà, jo, la veritat, la seva intervenció m’ha deixat
ja, vaja, és que...que em digui vostè que ve de defensar la
senyora que se suposa que era la diputada que defensava els
drets de les dones, per favor, que hi ha falta de temps i falta de
doblers, i on és el retorn de drets? Per què tenen doblers vostès,
els de MÉS, perquè tenen doblers? Per fer contractes, per fer
estudis, per fer govern de la seva gent, en lloc de govern de la
ciutadania dels balears, per això tenen doblers, -no em faci així-
, són vostès els que han de mostrar la cara a la ciutadania,
perquè són vostès els que governen i es gasten els doblers

públics de la ciutadania en les polítiques de vostès, en les
polítiques del partit i no se’ls gasten en les polítiques d’ajudar
la gent, i això és burlar la confiança que els ha posat la
ciutadania, que li quedi ben clar!

I no em digui que el camí de la igualtat és llarg, perquè el
que es fa ben llarg, Sra. Armengol i senyors membres del
govern, és el camí del seu govern o del seu desgovern.

Sr. Conseller d’Educació, vostè hauria d’haver posat en
marxa els plan d’igualtat docent; Sra. Consellera de Salut, el
pla d’igualtat a l’ib-salut, vostè o la seva parella, l’hauria
d’haver posat en marxa, un dels dos, home o dona, m’és igual,
però algun dels dos hauria d’haver fet aquesta feina, sí, i el Sr.
Conseller Barceló, a part dels contractes, podria haver tengut
alguna partideta per posar en marxa el Pla d’igualtat a Turisme
i Innovació. I la nova senyora de Cultura esperem que faci
alguna feina, perquè a vostè la interpel·larem aviat a veure com
està fent aquesta feina, ara fa un mes que hi és, per a aquestes
polítiques d’igualtat.

(Remor de veus)

Nosaltres, senyores diputades i senyors diputats, la veritat
és que avui estam realment empegueïts de la manera com duen
endavant aquest debat, els he de dir que ens sembla una
vergonya..

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... gràcies, Sr. President, em sembla una vergonya que
vostès estiguin més preocupats per donar cobertura a un govern
que incompleix els seus propis acords que no per vetllar pels
interessos de la ciutadania.

Els he de dir que agraïm als partits que donaran suport a
aquesta moció, continuarem vigilants que el Govern faci
qualque cosa més, qualque cosa més que incomplir promeses
i estaria bé que revisassin el seu pacte i les seves prioritats. Si
en tornar volen ser mínimament creïbles no dins aquesta
cambra, sinó fora, al carrer, on la gent li demanarà les
explicacions.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riera. 

(Remor de veus)

Doncs passam a la votació. Votam.

22 vots a favor; 33 en contra; cap abstenció.
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IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei
RGE núm. 2320/17, de Cambres Oficials de Comerç,
Indústria, Serveis i Navegació de les Illes Balears.

Doncs passam al quart punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat i votació del dictamen de la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE
núm. 2320/17, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria,
Serveis i Navegació de les Illes Balears.

Presentació del projecte de llei per part del Govern, té la
paraula el Sr. Conseller Iago Negueruela.

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

Sr. President. Senyores, senyors, m’agradaria començar la
meva intervenció fent extensiu un agraïment als presidents i
presidentes de les cambres de comerç i als seus equips, així
com a tots els portaveus dels partits polítics per les aportacions
que han fet a aquest projecte, aportacions que han enriquit
l’original i l’han fet més complet i adaptat a totes les illes. A
més, vull felicitar tots els membres d’aquest hemicicle per
haver estat capaços de treure endavant aquesta llei per
unanimitat, una llei que ha nascut i ha sortit de la col·laboració
i la participació responsable de tothom, una llei de diàleg i de
consens.

Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i
navegació són corporacions de dret públic amb una llarga
trajectòria ja que varen ser creades per reial decret el 1886.
Aquestes corporacions es varen constituir amb l’objectiu de
prestar serveis a les empreses i realitzar funcions de caràcter
consultiu i de col·laboració amb les administracions públiques,
funcions que a dia d’avui segueixen vigents.

La tasca de les cambres és digna d’elogi, tant pel seu suport
al teixit empresarial balear sobretot a petites i mitjanes
empreses, com de col·laboració amb les administracions a
l’hora d’executar polítiques estratègiques i d’impuls al
desenvolupament econòmic i empresarial de les Illes. La seva
activitat contrastada i consolidada al llarg del temps ha
esdevingut un exemple d’eficàcia i personalitat manifesta.

Des del Govern de les Illes Balears creiem que aquestes
institucions són cabdals per al progrés socioeconòmic de la
nostra comunitat gràcies als seus coneixements i als seus
lligams amb l’estructura empresarial de l’arxipèlag i amb
institucions internacionals esdevenen un pont de connexió i de
relació amb el món.

Per això, el Govern de les Illes Balears està fermament
decidit a mantenir unes estructures camerals fortes i
professionals que contribueixin a l’augment de la competitivitat
del nostre teixit empresarial i industrial.

L’economia de les Illes Balears es troba immersa en un
procés fort i sostingut de reactivació econòmica, un cicle
econòmic que ha convertit el nostre arxipèlag en una de les
comunitats autònomes més actives i amb més capacitat de

generar riquesa i oportunitats. Aquest dinamisme s’estén a tots
els sectors econòmics i a tots els territoris balears.

El repte essencial al qual s’enfronta l’economia balear és
aprofitar la conjuntura positiva per millorar, en concret aquesta
millora ens ha de conduir a una economia més competitiva i
productiva, més sostenible i més inclusiva. El rol de les
cambres en aquest procés és capital, ja que contribueix
activament a l’increment de la capacitat competitiva de les
empreses especialment les petites i mitjanes.

En aquest sentit, les iniciatives que promouen se centren en
eixos fonamentals per reeixir en l’impuls del creixement
econòmic com poden ser la internacionalització, la
dinamització del petit comerç i la potenciació de la formació
del capital humà.

A aquesta llei es posa en valor la importància de les
cambres en el desenvolupament econòmic i empresarial de les
Illes Balears i es pretén dotar-les d’instruments eficients per
impulsar el sector empresarial de les Illes Balears i enfortir el
teixit econòmic i la creació d’ocupació.

La necessitat de promulgar una llei autonòmica en matèria
de cambres neix com a conseqüència de la publicació de la Llei
bàsica 4/2014, d’1 d’abril, de Cambres oficials de Comerç,
Indústria, Serveis i Navegació. Aquesta llei tal com s’estableix
a la seva exposició de motius s’aprova amb l’objectiu d’adaptar
la normativa reguladora de cambres oficials de comerç a la
nova situació econòmica i legislativa dels darrers anys.

Les comunitats autònomes han d’adaptar el contingut de la
seva normativa al que disposi la llei en qüestió, i que
disposaran fins al 31 de gener del 2015 per dur-ho a terme, tal
i com queda explícit a la disposició transitòria primera
d’aquesta llei de bases.

El Govern va assumir amb celeritat aquesta responsabilitat
i es posà a treballar en l’elaboració d’un text normatiu que no
només s’adaptés a la legislació estatal vigent, sinó que també
fixés un marc legal que permetés a les cambres i a
l’administració dissenyar i posar en marxa projectes per
millorar la posició competitiva de les nostres empreses en
l’àmbit local, estatal i exterior. Idò bé, després de més d’un any
treballant i negociant amb representants de totes les cambres i
amb tots els partits polítics, avui duim un text legislatiu per
aprovar en lectura única.

El text normatiu pretén reforçar el paper de les cambres
com a entitats prestadores de serveis i enfortir la seva actuació
com a dinamitzadores tant de l’expansió de les empreses
balears fora del nostre territori com de la seva competitivitat.
Així mateix, la llei té com a principis inspiradors garantir la
pluralitat, la representativitat empresarial, l’equilibri dels
sectors econòmics i la transparència en l’actuació de les
cambres per garantir l’interès públic i la proximitat amb
l’empresa. 

La llei defineix amb precisió i detall quines són les funcions
de les cambres, tot i diferenciar les de caràcter públic i
administratiu de les que tenen un vessant purament privat.
Entre les primeres, les públiques, podem destacar missions com
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desenvolupar i executar els plans camerals autonòmics que es
dissenyin per incrementar la competitivitat del comerç, la
indústria, els serveis i la navegació; col·laborar amb les
administracions públiques de les Illes Balears en la
representació dels interessos econòmics generals de les Illes
Balears a l’exterior, així com en l’acció exterior comercial, i
col·laborar en el disseny i execució dels programes públics de
formació.

Quant a algunes de les funcions de les entitats privades
mencionam la d’oferir serveis d’informació i assessorament
empresarial; prestar serveis de certificació i homologació de les
empreses; desenvolupar serveis de mediació i arbitratges
mercantil, nacional i internacional, d’acord amb la normativa
vigent. 

Dins de l’àmbit territorial la llei disposa que tant les
actuacions a dur a terme com la representació dins dels òrgans
del Govern han de recollir la peculiaritat insular de l’estructura
econòmica de cadascuna de les nostres illes. Una de les
principals característiques de la normativa és aquesta adaptació
de les cambres a la realitat del teixit empresarial del territori on
s’implanten. 

En l’aprovació d’aquesta llei i amb l’acord pres en la
darrera Conferència Sectorial de Comerç Interior entre l’Estat
i la majoria de comunitats autònomes s’obrirà un procés
electoral de les cambres que comença l’octubre d’aquest any i
es perllonga fins a setembre de 2018, mitjançant el qual
aquestes institucions podran renovar la composició dels seus
membres i començar a treballar en un nou projecte. Aquest
procés electoral transparent potenciarà la presència de tots els
sectors econòmics en la representativitat de les cambres d’una
manera totalment equilibrada.

Aquest és un govern que des del primer moment ha apostat
i ho continuarà fent en el futur per potenciar el paper que
acompleixin les cambres en el sistema social i econòmic de les
nostres illes, sobretot duent el testimoni en qüestions tan
essencials com són la internacionalització del teixit empresarial
balear o la impartició de formació de qualitat. Referent
d’aquest darrer s’ha d’esmentar la posada en marxa d’un pla
pilot en formació dual. 

Manifestam una especial satisfacció per haver complit amb
el propòsit d’aplicar una normativa bàsica de l’Estat i d’haver-
ho fet elaborant una llei balear diferencial, que ordena i posa en
valor l’activitat que duien a terme unes institucions fonamentals
en el futur econòmic i empresarial de la nostra terra. 

Per últim, vull reiterar l’agraïment als grups parlamentaris
per la seva disposició i voluntat a aprovar aquest projecte de
llei per via de lectura única. A tots vostès, moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de fixar
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Primer de tot, saludar els representats de les cambres de
comerç, especialment a la presidenta de la Cambra de Comerç
de Menorca i també a la directora general, perquè vàrem fer
feina en aquesta llei i hem aconseguit, idò, consensuar tota una
sèrie d’esmenes que ha passat el que ha dit el conseller, que
hem aconseguit dur una llei en aquesta cambra, que no sol
passar molt habitualment, sense cap esmena viva i amb un
acord total i absolut.

A partir d’aquí, dir que no reiteraré les paraules que ha fet
esment el conseller referent a la pròpia llei, crec que hem de
definir aquí si amb aquesta llei el que es fa és donar un impuls
important i si es vol donar aquest impuls a les cambres de
comerç, jo crec que sí. La realitat és que en el moment que hi
va haver un canvi en el tema del finançament de les cambres de
comerç vàrem començar a tenir una sèrie de dificultats que de
qualque manera crec que la normativa estatal, i amb aquesta llei
també, es comença a solucionar aquest tema. 

Crec que en aquest sentit l’esforç ha de ser clar i decidit
perquè creiem que és cert que estam ja en un procés de
creixement econòmic que no arriba a tothom, que ha de ser un
creixement inclusiu i redistributiu, però queda molta feina a fer
i passa perquè les eines que posam a l’abast de tots els
empresaris de les nostres illes siguin eines capaces de... que
siguin els empresaris capaços amb aquestes eines, idò, poder
crear riquesa, crear llocs de feina i en aquest sentit un
creixement econòmic que ens dugui a un major benestar social.

Per tant, crec que el que hem fet a través de la tramitació
d’aquesta llei és arribar a aquest consens, que era totalment i
absolutament necessari per donar un camí i una sortida a les
cambres de comerç que, conjuntament i així com ha
evolucionat la societat, és cert que han aparegut altres
associacions, altres agents econòmics i socials, però crec que
la funció de les cambres és molt important.

A més, té una funció molt important a cada una de les Illes,
perquè el nostre territori, la nostra comunitat autònoma està
separada, està formada per illes, separada per la mar i moltes
vegades això provoca tota una sèrie de dificultats. Crec que en
aquest sentit mantenir a cada una de les Illes Balears una
cambra de comerç pel tema de la internacionalització i
l’exportació és summament important. 

Per tant, el màxim suport per part del nostre grup
parlamentari, el Grup Parlamentari del Partit Popular, a aquesta
llei que crec que, com bé ha dit el conseller, hem aconseguit
entre tots consensuar totes aquelles esmenes que hi havia i
aconseguir una llei que adapta les cambres de comerç a
l’actualitat i que creiem que, torn a reiterar, per a les Illes,
sobretot les illes menors, és summament important.

A partir d’aquí, nosaltres havíem presentat, també vull fer-
hi esment, havíem presentat quatres esmenes, de les quatre
esmenes hi ha dues que les vàrem retirar, les vàrem retirar,
anaven un poc a col·lació de la llei... una de les lleis que deroga
aquesta llei que avui aprovam, que és la Llei 7/2006, per la qual
es va constituir la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
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Navegació d’Eivissa i Formentera. A partir d’aquí, havíem
presentat dues esmenes que anaven en un sentit determinat, les
vàrem retirar.

Una altra que també ha estat retirada perquè es va aprovar
una esmena d’El Pi que anava en el mateix sentit i
probablement tenia una millor redacció, que és aquella que
demanava que en el cas que el Govern establís uns serveis
mínims obligatoris, idò, aquests venguessin també a poder
finançar aquests serveis mínims obligatoris. I per descomptat
l’esmena que al final havia quedat viva a comissió era la que
establia... la que feia referència a l’article 7, l’àmbit territorial,
on feia referència a l’origen de la llei que només existiria,
podria existir tres cambres de comerç que eren la de Mallorca,
la de Menorca i la d’Eivissa i Formentera. Nosaltres aquí
havíem presentat una esmena on dèiem que també hi hagués
una quarta cambra que fos la de Formentera en el cas que fos
necessari. A més, en un dels punts d’aquesta esmena també
havíem establert que en cas que no existís sempre hagués
d’existir una delegació territorial a aquella illa on no hi hagués
la cambra de comerç a Eivissa o Formentera.

No va ser fàcil, però ho torn a reiterar, a base de parlar i
negociar amb una transacció que ens varen fer els grups
parlamentaris que donen suport al Govern vàrem aconseguir
aprovar també aquesta darrera esmena que quedava viva i hem
arribat, idò, a aquesta situació que tenim avui, una llei, que no
sol passar gaire. Per la qual cosa, crec que és molt positiu que
vengui aquí a aquest parlament sense cap esmena viva, amb
total consens, un consens total i absolut. I ara, senzillament, el
que queda per fer és donar suport a aquesta llei i a la feina que
fan les cambres a cada una de les distintes illes. 

No empraré més temps, senzillament reiterar una vegada
més en aquest sentit la gran tasca que s’ha fet per part del
Govern, tots els grups parlamentaris, la directora general,
també aquí present, per l’acceptació, transacció de les esmenes
i donar l’enhorabona també als representants de les cambres de
comerç, que són avui aquí. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, Sr. President. Diputats, diputades, treballadors i
treballadores de la Cambra, representants de les cambres de
comerç, siguin benvinguts a aquesta cambra. Jo no m’estendré
molt perquè crec que estam tots els grups parlamentaris
d’acord. 

Aquesta llei és un marc jurídic i legislatiu bàsic per al
funcionament de les cambres de comerç de les nostres illes, i,
bé, he de dir que el comerç a les nostres illes, a la nostra
comunitat autònoma, és un dels sectors que ha patit més la crisi
econòmica, i per això entenem que és fonamental enfortir la

indústria i el comerç i els nostres productes a la nostra
comunitat autònoma, i donar tot el suport necessari al teixit
empresarial. Evidentment aquesta llei no arreglarà tots els
problemes que té el comerç, ni molt manco, però és una qüestió
bàsica perquè les cambres de comerç puguin funcionar amb
normalitat i no hagin de dependre només de donacions
puntuals, com va passar l’any passat amb la Cambra de
Menorca.

En tot cas en aquesta llei es reconeix la naturalesa de dret
públic de la cambra, també la seva personalitat jurídica pròpia,
i s’estableix que les cambres són competents en el
desenvolupament de reglaments de règim interior, i que per tant
tenen certa independència. En tot cas nosaltres entenem que és
totalment necessari, que és essencial, que la tutela de les
cambres sigui competència del Govern i de la conselleria
competent, perquè si són entitats de dret públic han d’estar
tutelades en les seves activitats, de la mateixa manera que
entenem que és adequat el fet d’establir uns serveis mínims que
pugui decidir el Govern, i de fet s’ha acceptat una esmena del
Partit Popular per tal que si es fan aquests serveis mínims hi
hagi una assignació pressupostària.

Crec que m’he equivocat; era d’El Pi, la...?; perdó, m’he
equivocat, era d’El Pi. 

Per altra banda entenem que és bo que l’administració
puguin encomanar tasques mitjançant un conveni i la
declaració, com he dit, també d’aquests serveis mínims. El
conseller de Treball ha dit que en una conjuntura positiva com
aquesta hem de promocionar l’activitat d’aquestes cambres. Sí
que és veritat que entenem que sí que hi ha una conjuntura
positiva en el sentit macro, però a nivell micro l’economia
encara no està reactivada i la crisi encara l’estan pagant els
treballadors i les treballadores de la nostra terra i les petites i
mitjanes empreses, i per això les cambres de comerç tenen una
activitat primordial i tenen una funció molt important, que és la
de reactivar aquesta economia i d’intentar competir per dalt i
no per baix en preus. En tot cas entenem que la decisió més
important per reactivar el comerç a la nostra comunitat
autònoma és seguir amb la moratòria i amb la política
econòmica que ha dut a terme el Govern, la moratòria de grans
superfícies, perquè si no els gegants continuaran esclafant els
petits.

Entenem que hi ha hagut intents de determinats col·lectius
i empreses turístiques que volien aprofitar-se d’aquesta llei per
tal d’utilitzar doblers públics per tal de promocionar els seus
interessos particulars. Crec que hem fet bé a dir que no, que
aquesta llei ha de servir per defensar els interessos generals.
Consideram que és important també i que és bo aquest pla pilot
de formació dual per a les empreses, i també la
descentralització que suposa el tema de les delegacions
territorials en el cas que no hi hagi una seu a l’illa en qüestió,
en el cas de les cambres de comerç.

I res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a tothom. Jo intervindré des d’aquí per no repetir
i avorrir tothom. Vull saludar en nom del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca els representants de les diferents cambres de
comerç, i senzillament sumar-me a aquest reconeixement del
paper central que han jugat les cambres de comerç, i
particularment la de Mallorca, que en el seu moment es deia de
Palma, i del que en el seu moment eren les delegacions a les
diferents illes i que avui en dia són cambres amb entitat pròpia,
en la modernització econòmica de les Illes Balears i en
l’empenta necessària al conjunt dels sectors econòmics, i no
només al sector comercial, tot i que el comerç i la
comercialització dels nostres productes i de les nostres
potencialitats són evidentment l’eix central de la feina que
històricament han fet les cambres de comerç, indústria i
navegació.

Aquest mateix reconeixement crec que és allò que ha fet, i
crec que ho compartim els diferents grups parlamentaris, que
fos una llei relativament fàcil de tramitar i de consensuar,
primer, evidentment, amb les entitats implicades per part del
Govern, i llavors entre els diferents grups polítics representats
en aquest parlament. Tots jo crec que compartim l’esperit del
projecte de llei més enllà del que és estrictament la transposició
de la normativa estatal i europea en matèria de cambres, i
aquest paper que s’atorga també a les cambres en el projecte de
llei pel que fa a formació, i ara el company de Podem ha
esmentat tota la qüestió de la formació dual, la
internacionalització de les nostres empreses o la competitivitat,
i jo sempre afegiria en aquest sentit ben entesa, així com aquest
paper que també deia al principi de dinamització econòmica de
les Illes Balears.

Les cambres, en opinió del nostre grup parlamentari, són,
però sobretot han de ser, una col·laborador necessari dels
poders públics en la transició cap a un model econòmic molt
més equilibrat en tots els sentits del que tenim en l’actualitat.
Creiem que les cambres són estratègiques per assolir aquesta
tasca i esperam que aquest projecte de llei sigui útil per
aconseguir-ho.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Abril. 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. Senyores i senyors diputats,
també donam la benvinguda als representants de les cambres.
També molt breument, perquè intent evitar reiteracions,

nosaltres volem primer de tot agrair la predisposició de la
conselleria. Aquest és un govern que parla molt de diàleg i de
consens, però els practica poc, però en aquest cas els ha
practicat, i jo ho vull reconèixer, perquè al final aquí molt
sovint se’ns presenten lleis sota aquesta filosofia del diàleg i del
consens, però no han estat ni dialogades ni consensuades. En
aquest cas sí que hi ha hagut un diàleg previ a la presentació del
projecte de llei; crec que algunes de les aportacions que vàrem
fer es varen recollir ja al mateix projecte de llei, i altres s’han
recollit en el tràmit parlamentari, la qual cosa crec que és de
valorar i donam l’enhorabona i donam les gràcies en el
conseller, en aquest cas, per l’esforç que ha fet, i volem lloar la
seva actuació en relació amb aquest projecte de llei, i ho deim
públicament sense cap objecció.

A nosaltres com a grup parlamentari d’El Pi -ja ho han dit
els altres- ens pareix que les cambres de comerç són un element
essencial. Varen quedar molt tocades l’any 2010. Jo la petita
discrepància que tendria amb el Sr. Tadeo és si realment tenen
una situació financerament resolta; crec que en aquest tema
podríem discutir un poc perquè no ho veig tan clar, que estigui
resolt aquest tema del finançament, però, bé, en tot cas el que
pot fer la comunitat autònoma, que és el que pot fer perquè el
marge de maniobra és limitat pel Govern central, aleshores el
que ha intentat fer la comunitat autònoma i nosaltres li donam
tot el suport és reforçar, impulsar el paper d’aquestes
corporacions de dret públic; per tant nosaltres estam en aquesta
línia, pensam que són cabdals per a la competitivitat de les Illes
Balears, per a la internacionalització de les empreses de les
Illes Balears, i -també ho deia el Sr. Abril, i en això coincidesc
amb ell- un poc per a la diversificació del nostre model
econòmic. Tant que ens omplim la boca que no només podem
tenir tots els ous al paner del turisme, idò necessitam eines,
com són les cambres de comerç, per diversificar aquesta
economia.

És una llei bàsicament d’organització, i jo diria que fins i tot
una llei molt d’eleccions, de com s’elegiran els òrgans de les
cambres de comerç. Per tant en aquest sentit nosaltres des d’El
Pi l’únic que podíem fer és alguna consideració, alguna millora
tècnica, alguna proposta. Crec que s’han recollit i per tant
n’estam molt satisfets, i crec que la unanimitat és un bon
símptoma i un bon senyal que enviam a les cambres de comerç,
el suport de tota la ciutadania de les Illes Balears a la seva
tasca.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President i bon dia a tothom altra
vegada, benvinguts també els representants de les cambres.
Sempre doncs és una tranquil·litat i una satisfacció que una llei
arribi aquí al ple per unanimitat, unanimitat, que no lectura
única, Sr. Conseller, en això ha tingut un lapsus, perquè, per fer
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lectura única hauríem d’haver ventilat ja les esmenes aquí en el
ple, i com hem fet la broma amb el Sr. Casanova, hem fet
diverses lectures en comissió per poder arribar amb aquesta
unanimitat, el Sr. Tadeo ho ha explicat.

Unanimitat també perquè crec que tots hem vist i hem
valorat la importància que tenia aquest tema, tot i que és una
llei que no tindrà un gran ressò de cara al gran públic, els que
fem feina aquí doncs creim que és una llei important,
especialment s’ha fet aquí referència als aspectes com la
internacionalització, o l’exportació que són reptes que per als
qui ens preocupa el monocultiu econòmic del nostre model
d’aquestes illes, doncs són elements fonamentals i, per tant, tot
el que facem per enfortir aquestes capacitats d’exportació i
d’internacionalització són importants.

Per altra banda, també està clar que és allò que anomenaria
una llei d’infraestructura, és a dir, és una llei que no ve a
transformar grans coses, sinó a posar unes bases, a ordenar una
sèrie de recursos perquè les coses funcionin bé. Això també
explica doncs que sigui una llei que probablement passarà
desapercebuda pel gran públic. També ajuda el fet que hi ha
una llei de bases i que, per tant, nosaltres el que hem de fer és
la transposició o l’adaptació al nostre àmbit autonòmic
d’aquesta llei de bases, i també hi ha una normativa europea. I
això fa que molts dels temes hagin estat pacífics, no hagin
despertat controvèrsia, o poca, i amb la negociació prèvia que
ha fet el Govern amb les entitats afectades, doncs hi ha tot una
sèrie d’aspectes, la naturalesa, la composició, el funcionament,
que són aspectes doncs que han generat poc debat, però que,
per altra banda, són importants perquè ajuden a la
modernització, a la posada al dia del funcionament de les
cambres i per tant, això que ens hi trobem tantes vegades amb
moltes normes, que pel fet d’estar desfasades, moltes vegades
les administracions o saben com han d’actuar davant cada cas.
Jo crec que aquí hem fet una posada al dia que ha de facilitar
aquest treball de les cambres i la interacció de les
administracions públiques amb cada una d’aquestes entitats.

D’altra banda, hi ha alguns temes que podríem dir que són
els que més hem debatut, que són els més originals i els que
tenen més a veure amb la problemàtica de les cambres a les
nostres illes. I aquí pens per exemple en l’article 5 dels serveis
mínims obligatoris, o l’article 6 que regula els plans camerals
autonòmics, que són els mecanismes que preveu la llei en
aquest context que ja sabem de dificultats econòmiques de les
cambres, són els mecanismes que preveu la llei per establir la
col·laboració entre l’administració i les cambres. De manera
que es valorin aquelles funcions que duen a terme les cambres,
aquella feina que les cambres fan, però que tenen un impacte
positiu en tota l’economia en la que és normal que establim uns
mecanismes pels quals l’administració pugui finançar aquestes
activitats i que per tant, les cambres la puguin dur a terme amb
les condicions oportunes.

També hi ha un apartat que no vull deixar passar per alt,
que no és tant per celebrar-ho, però que demostra com la llei
s’adapta al temps, que regula la integració i extinció de
cambres. És el risc que tenim perquè ja li hem vist les orelles
al llop i aleshores evidentment tots esperem que això no
succeeixi, però la llei ja preveu, en cas que això hagués de
succeir, com s’ha de produir i per tant, també quines garanties

hi hauria per a aquelles illes que eventualment poguessin deixar
de tenir una cambra pròpia. Són elements que no són tan feliços
de citar, però crec que és important tenir present que la llei
també ho ha previst.

En resum, una llei necessària, que com deia probablement
passarà desapercebuda pel gran públic, però que amb
satisfacció evidentment donarem suport per tal que surti
aprovada per unanimitat.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, senyores i senyors diputats, membres de les
cambres de comerç, benvinguts, director general també.

Els he de confessar que és un gust intervenir en aquesta
tribuna per celebrar la més que presumible, pràcticament diria
ja que segura aprovació d’aquest projecte de llei, que compta
ja amb el suport de tot el sector afectat. No és habitual, pensin
sense anar més enfora, en el que ha estat fins ara en relació amb
un altre sector, un altre projecte de llei presentat pel Govern, el
del lloguer turístic. Absolutament a ningú li fa el pes pel que
sembla. Com tampoc és habitual que la llei hagi passat el tràmit
parlamentari sense pràcticament cap esmena, pensin de nou en
el que ens espera aquí amb aquest altre projecte de llei a què
m’he referit. En fi, això d’avui realment és un bàlsam i, per
tant, un gust com els deia al començament.

Els que m’han precedit en l’ús de la paraula ja han explicat
abastament el per què d’aquesta llei i obligava a l’adequació a
la llei estatal de 2014, o en altres paraules, la cobertura d’un
buit normatiu. I també s’ha insistit en el sentit de la llei, en els
fruits que els ciutadans de Balears en treuran sens dubte, en
treurem, gràcies a l’adequació d’aquesta normativa, la llei
introdueix un munt de reformes que tenen com a finalitat
impulsar el sector empresarial, regenerar el teixit econòmic i
crear, en definitiva, llocs de feina.

I és que a Ciutadans estam convençuts del paper que juguen
les cambres de comerç, hi creiem, en una paraula. Les cambres
de comerç són una peça essencial de l’engranatge social i
econòmic d’un país, unes institucions bàsiques, unes
institucions fonamentals, i ho són, per una banda, tant com a
prestadores de serveis de les petites i mitjanes empreses i, per
l’altra, com a propulsores d’aquest teixit empresarial, el teixit
empresarial balear en aquest cas, a la resta de l’Estat i arreu del
món.

Dèiem abans que el treball en ponència ha estat ben poc
important aquesta vegada, gràcies a aquest acord i això és bo
evidentment. Nosaltres, Ciutadans hem presentat una sola
esmena al projecte de llei, a l’article 2.5 en concret, esmena que
va ser acceptada per la resta de grups i introduïda en el text,
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integrada en el text i que, curiosament, va coincidir fil per
randa amb una de les observacions recollides després a
l’informe del Ministeri d’Economia i Competitivitat a què
vàrem tenir accés. 

En definitiva i per no allargar-me més, aquesta llei ha de
contribuir a reforçar la competitivitat de les nostres empreses,
que és com dir que ha de contribuir a millorar el nivell de
benestar de la immensa majoria dels ciutadans d’aquesta
comunitat. I és per això, que, com els deia al començament, per
a Ciutadans és un gust intervenir avui en aquesta tribuna per
celebrar la seva aprovació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Donar la
benvinguda als presidents de les cambres aquí presents, a la
directora general, agrair a tothom. Jo crec que arribem avui
aquí perquè les cambres de comerç han estat uns instruments
que es consideren imprescindibles, ja s’ha esmentat aquí, són
els elements que posen en contacte la producció empresarial de
les illes amb la resta del context nacional i internacional. Per
això som conscients des del Grup Socialista que aquestes
cambres han permès i permeten augmentar la competitivitat
empresarial, industrial de les nostres illes i situar-les allà on els
correspon, dintre del mercat nacional i internacional.

Mitjançant les seves accions, les cambres ens faciliten la
promoció industrial, les accions específiques, els lligams
econòmics, l’obertura a diferents mercats, adaptacions i
estructures empresarials. Per tant, les cambres també són una
eina per poder anar adaptant la producció i les estructures
industrials i comercials als nous temps.

Per tant, nosaltres també pensam que és necessari mantenir
les estructures camerals adaptades a les necessitats actuals i fer
que la seva feina professional sigui també professionalitzadora,
és a dir que permeti posicionar-se en el mercat nacional i
internacional a cadascuna de les nostres empreses des del
territori on siguin radicades.

Les cambres de comerç, com a entitat de dret públic,
creades des de 1886, com ja s’ha dit aquí, i dintre del seu llarg
recorregut s’ha arribat a la llei de 2014 que impulsa una nova
reforma, impulsa un nou intent de reforçar la defensa del teixit
empresarial, però calia, tal com establia la llei, adaptar-les a les
característiques del territori de l’Estat. 

Ara, en aquesta llei que trobam aquí, la CAIB fa el procés
necessari per a l’adaptació a les característiques pròpies del
nostre territori i això queda recollit, com ja s’ha dit aquí, a la
possibilitat de creació de les cambres a cadascuna de les Illes

per tal de poder prestar serveis a totes les petites i mitjanes
empreses i a tots els sectors econòmics. 

Durant la tramitació d’aquesta llei s’han incorporat les
diferents aportacions dels grups i crec que s’ha aconseguit
respondre de manera més adequada a les necessitats particulars
de cada un dels territoris, de tots els interessos sectorials. Des
del Grup Socialista pensam que la tramitació d’aquesta llei s’ha
fet de manera eficient i ens hem de trobar satisfets per poder
arribar aquí avui amb una situació de consens i acord.

S’ha fet, com ja s’ha dit abans, un gran esforç per poder
arribar a un text amb el qual ens sentim còmodes i d’acord amb
els grups parlamentaris que conformen aquesta cambra. Avui
arribam a una situació que ens trobam amb una llei que es
transformarà en una eina eficaç, però també amb una eina amb
possibilitats de romandre en el temps com a fruit del consens i
de l’acord. Ara arribam a aquest plenari per permetre una llei
de cambres que posi sobre blanc allò que necessitam,
estructures fortes i enfortides amb representació de tots els
sectors empresarials, industrials i de serveis, per oferir serveis
comuns a totes les empreses, com ja s’ha dit aquí, arbitratges,
certificació, homologació, informació i suport. 

També crec que necessitam unes estructures adaptades a
cadascuna de les nostres illes. El reconeixement del fet insular
que s’ha posat de manifest a la llei permet posar de manifest
també les diferents idiosincràsies industrials, socials i
econòmiques. Arribam aquí per posar en marxa una
organització que arribi a tot arreu i permeti el posicionament de
les nostres indústries a nivell nacional i internacional. Tenim
unes cambres que incidiran en l’adaptació empresarial a les
noves demandes, als nous mercats, a les noves necessitats
locals, insulars, nacionals i internacionals. Unes estructures que
permeten la realització d’accions per adaptar també el nostre
capital humà mitjançant el foment i desenvolupament d’accions
formatives necessàries per augmentar la nostra competitivitat. 

És per això que aquesta llei aposta per la col·laboració de
les cambres en accions formatives, en programes, com el que
s’ha arrencat, de formació dual i que són aquells que permeten
a la disponibilitat, capacitat, competència de capital humà als
canvis que donen a nivell insular, local, nacional i internacional
per poder facilitar la competitivitat. 

Tot això queda reflectit a la llei a partir dels seus principis
inspiradors i crec que al final hem arribat a una llei útil, que pot
generar avanç. Per tant, només em queda donar les gràcies a
tothom per la facilitat amb la qual s’ha fet aquesta tramitació i
per poder arribar a acords.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Bé, una vegada esgotat el
debat passam a les votacions. 

Denominació del projecte de llei; denominació del capítol
1, articles 1, 2, 3, 4, 5 i 6; denominació del capítol 2, articles 7,
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8 i 9; denominació del capítol 3, articles 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 i 19; denominació del capítol 4, articles 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29; denominació del capítol 5, articles
30, 31, 32 i 33; denominació del capítol 6, articles 34, 35, 36
i 37; disposicions addicionals primera, primera bis i primera
ter; disposicions transitòries primera, segona, tercera i quarta;
disposició derogatòria única; disposicions finals primera i
segona; Annex I i exposició de motius.

Passam a la votació. 

Ho donam per unanimitat? Hi estau tots d’acord?

(Algunes rialles i remor de veus)

Queda aprovada la llei.

(Aplaudiments)

V. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 4500/17, presentada pels Grups
Parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca,
Socialista, Podem Illes Balears, Popular, El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS i Mixt, de modificació de la
Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes
Balears.

Doncs passam al punt cinquè de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de presa en consideració de la Proposició
de llei RGE núm. 4500/17, presentada pels Grups
Parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Partit
Socialista, Podem Illes Balears, Partit Popular, El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i Grup Mixt, de
modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim
especial de les Illes Balears.

La secretària primera llegeix el criteri del Govern.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

“El Consell de Govern adoptà, dia 7 d’abril de 2017,
l’acord següent:

Primer. Manifestar, atès el que disposa l’article 131.3 en
relació amb l’article 185.3 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, el criteri favorable del Govern de les Illes Balears
respecte de la presa en consideració de la Proposició de llei de
modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim
especial de les Illes Balears, RGE núm. 4500/17, complementat
amb l’escrit RGE núm. 4532/17.

Segon. Manifestar igualment, en consideració al que
estableixen els mateixos articles del Reglament de la Cambra,
la conformitat del Govern de les Illes Balears en la tramitació
de la proposició de la llei esmentada.

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

EL SR. PRESIDENT:

A la reunió de la Junta de Portaveus de dia 26 d’abril
s’acordà que no hi hauria debat i que se sotmetria directament
a votació la proposició de llei.

Puc considerar que s’acorda per assentiment prendre-la en
consideració?

(Pausa)

Hi ha hagut un error. Sí, que... no ho tenim aquí al
seguiment, a veure si es podria fer la llei per lectura única, això
sí que ho hauríem de considerar a votació.

Votam... o va bé per assentiment?

Va bé per assentiment? Idò llestos. 

(Remor de veus)

Idò tornam a començar. Idò també podem considerar que es
pren en consideració per assentiment, no és vera?

VI. Informe sobre el compliment del pressupost del
Parlament de les Illes Balears per a l’exercici 2016.

Doncs passam al segon punt... al següent punt, passam al
darrer punt de l’ordre del dia que correspon a l’informe...

(Aplaudiments)

... sobre el compliment del pressupost del Parlament de les
Illes Balears per a l’exercici 2016.

Sotmetrem a la consideració de la Cambra l’informe sobre
el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears
per a l’exercici 2016, aprovat per la Mesa dia 29 de març
proppassat i que ha estat tramès oportunament als grups
parlamentaris.

Aquesta presidència demana a la Cambra si hi ha
assentiment en l’aprovació de l’informe esmentat.

Hi ha assentiment? Sí? Doncs queda aprovat.

Idò, no havent-hi més assumptes a tractar, senyores i
senyors diputats i membres del Govern, s’aixeca la sessió.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704500
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704532
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