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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades i senyors diputats.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental.

Passam a la lectura de la declaració institucional amb motiu
del Dia Mundial de la Salut Mental. Llegirà la declaració
institucional la secretària primera, Joana Aina Campomar.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Diferents organismes internacionals, com l'Organització
Mundial de la Salut, han catalogat els problemes de salut
mental entre els de major prevalença a nivell mundial. De fet,
nombrosos estudis epidemiològics mostren que cada any un
terç de la població adulta pateix un trastorn mental. Més
concretament, entre els països del nostre entorn, se xifra en un
38,2% el percentatge de població europea adulta que pateix un
trastorn mental a l'any, 164.700.000 persones.

A Espanya, l'estudi més recent en una mostra de població
adulta, el 19,5% dels espanyols van presentar en algun moment
de la seva vida alguna malaltia mental, i aquesta xifra és més
alta en dones, 22,9%, que en homes, 15,7%. En relació amb la
prevalença en els 12 mesos previs a la realització de l'estudi, el
8,4% de la població va presentar algun trastorn mental, 5,2%
en homes i 11,4% en dones.

A les Balears hi ha diagnosticades prop de 185.000
persones amb un trastorn de salut mental, 150.000 a Mallorca,
15.000 a Menorca i 20.000 a Eivissa i Formentera, segons els
sistemes d'informació del Servei de Salut. D'elles, prop de
5.000 pateixen un trastorn mental greu. Pel que fa a la
prevalença en nens i adolescents, les xifres de l'Organització
Mundial de la Salut, OMS, situen en un 20% els joves que
pateixen un trastorn mental susceptible de tractament en atenció
especialitzada, dels quals un 6% pateixen un trastorn mental
greu. D'extrapolar aquestes xifres a les Illes Balears suposaria
que existeixen aproximadament 39.669 nens i joves afectats i
d'ells 2.380 patirien un trastorn més greu.

El 20% de la població està en risc de mala salut mental.
Contribueixen a això, no només factors biològics, sinó factors
socioeconòmics, culturals i ambientals, el gènere, la
immigració, la situació laboral o el nivell sociocultural.

I atès que els trastorns mentals en el seu conjunt
constitueixen la causa més freqüent de càrrega de malaltia a
Europa, per davant de les malalties cardiovasculars i del
càncer, l'impacte en la qualitat de vida és superior al de
malalties cròniques com l’artritis, la diabetis o les malalties
cardíaques i respiratòries. Això, suposa un gran sofriment
personal i en l'entorn familiar i social. 

Un altre factor molt important és la lluita contra l’estigma
per afavorir que les persones amb malalties mentals greus
puguin fer una vida tan autònoma, normalitzada i digna com
sigui possible dins el seu entorn familiar i social.

Encoratgem les administracions públiques a:

Intensificar el treball de coordinació a tots els nivells,
especialment Serveis Socials, Salut, Treball i Educació del
Govern de les Illes Balears i a més amb els consells i
ajuntaments. En concret dins l'atenció sanitària, millorar la
coordinació entre l'atenció primària i l'atenció hospitalària.

Articular i impulsar activitats individuals i comunitàries de
promoció de la salut i prevenció de la malaltia mental, el seu
diagnòstic precoç, el tractament, la rehabilitació i la reinserció
social, abastant-hi la població general. 

Avançar en la lluita contra l’estigma a través de l’educació
i la informació.

En definitiva, instem els poder públics, cadascun dins el seu
àmbit, però també de manera coordinada, a treballar de valent
per elevar la qualitat de vida de les persones amb malaltia
mental i també la dels seus familiars.

El Parlament declara que l'any 2018 sigui l'any de la salut
mental a les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. La podem donar aprovada
per assentiment?

Doncs, queda aprovada la declaració institucional amb
motiu del Dia Mundial de la Salut Mental.

(Aplaudiments)

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. 12426/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a reducció de
connexions aèries a Menorca.

Passam a la primera pregunta, RGE núm. 12426/17, relativa
a reducció de connexions aèries a Menorca, que formula la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia, Sr. Pons.
Des de MÉS per Mallorca volem saber quines gestions està fent
el Govern per solucionar la reducció de vols anunciada per
aquest hivern a Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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. Sra. Font, el mercat no és
perfecte, tot i que hi ha gent que ens ho vol fer creure i

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201712426


5196 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 97 / 10 d'octubre de 2017 

malauradament ens trobam, no és la primera vegada, en
situacions que no voldríem, la fallida de Monarch ha suposat
precisament açò. Què hem fet davant d’aquesta realitat? Idò,
hem actuat des de la preocupació en la recerca de solucions de
manera coordinada amb el Govern, amb els directors dels
aeroports, amb el Consell Insular de Menorca, amb les diferents
companyies aèries, amb el Govern espanyol, i açò ens ha
permès, en certa manera, idò, per una banda, veure què ha
succeït a les altres illes, hem de dir que a Eivissa i a Mallorca
aquestes connexions ja estan solucionades, a Mallorca
especialment amb Jet2 que fa que estigui aquesta part d’aquí ja
garantida i en el cas de Menorca es treballa de manera
coordinada amb la resta d’administracions, com li deia, i en
aquests moments podem dir que ja hi ha alguna companyia
interessada a suplir aquestes connexions, tot i que encara no hi
ha res que estigui decidit. Per tant, encara no és ferm.

Què tenim previst ara d’aquí als propers dies? Demà
dimecres hi haurà reunió amb el... ens reunim amb el director
general d’Aviació Civil per tractar aquesta qüestió. Per a
dimecres, dia 18, de la setmana que ve s’ha convocat la
Comissió Tècnica del Comitè de Rutes i per a dilluns, dia 23,
està convocat el Comitè General de Rutes de Menorca,
l’específic de Menorca, que se celebrarà a l’aeroport de Maó i
que esperam que en aquests deu dies sigui possible, esperam,
que pugui haver-hi una resposta, tot i que és cert que la decisió
és sempre empresarial.

Mentrestant hem fet un seguiment per tal de garantir el
retorn d’aquelles persones que havien quedat tirades aquí es
pugui complir i s’han noliejat alguns vols fins i tot especials per
tal de donar resposta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. Pons. Entenem que s’ha fet una miqueta de
referència a Monarch, jo també em referia a les altres
companyies amb les altres connexions, amb Madrid, Barcelona
i Palma. Per exemple, les darreres notícies aparegudes a la
premsa sobre la reducció de connexions aèries amb i des de
Menorca ens preocupen, i molt, a més de la pèrdua de
connectivitat hi ha una pujada de preus.

Com a territori insular, sé que ara diré una cosa que és molt
evident, però és així, només podem sortir en vaixell i en avió i
tenint en compte la climatologia de l’hivern el vaixell queda
descartat en moltíssimes ocasions. Observam reduccions en la
ruta amb Madrid, amb Palma quan ambdues tenen l’obligació
de servei públic. Surt més econòmic anar a Madrid a través de
Palma que no directament. A més, ahir vàrem llegir també que
Air Nostrum vol entrar en el negoci del transport ferroviari
d’alta velocitat per connectar la península amb França, la qual
cosa també ens fa témer desinversions en les rutes aèries
nostres. La realitat és que sembla que les nostres illes només
existeixen a l’estiu i que durant l’hivern ens convertim en
ciutadans de tercera o quarta categoria.

Ja per acabar d’arrodonir-ho tot, aquest any les Illes Balears
hauran d’aportar al Govern central 927 milions d’euros, quatre
vegada més que l’any 2007. La solidaritat no hauria de ser un
camí d’anada i tornada? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. A veure, aquesta a diferència
d’altres no haurà estat una legislatura perduda en matèria de
transport aeri, i no ho serà, entre altres coses, perquè ens
movem entre illes a 15 euros, açò no havia succeït fins ara,...

(Remor de veus)

... aquest és un objectiu que crec que és important i que ens
garanteix la mobilitat interior, es cohesiona la nostra comunitat
i a la vegada afavoreix el dinamisme econòmic. 

És cert, no volem que només sigui per a residents, voldríem
que fos per a tothom, aquests 15 euros, i, per això, apostam tant
fort per la tarifa plana tot i les travetes que alguns ens
col·loquen.

Què hi haurà a partir d’ara? Qui és el nou meló que s’obre?
A l’octubre del 2018 finalitza l’OSP Madrid-Menorca, s’ha de
revisar per entendre’ns, i des del Govern ja hem fet una
proposta molt clara...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

... 60 euros per...

(Se sent el timbre de tall del micròfon) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

Bé, abans de continuar amb la pròxima pregunta, el
coordinador de Salut Mental del Govern és a fora per si us
voleu fer una fotografia amb ell amb motiu de la declaració
institucional, si els portaveus o... responsables de la comissió
si volen sortir un momentet. Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 12485/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a gas natural.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 12485/17, relativa
a gas natural, que formula el diputat Sr. David Martínez i Pablo
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr.
Martínez.
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EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades,
treballadors i treballadores de la Cambra, resta de públic
present i telespectadors d’IB3 en directe, bon dia.

Volem parlar d’un tema que ens interessa i preocupa des de
Menorca, es tracta de la implantació de gas natural a Menorca.

Des de l’associació ecologista GOB de Menorca han
presentat al·legacions per al projecte de la zona de Llevant en
què qüestionen que... tingués declaració d’utilitat pública o
d’interès econòmic ja que només hi ha una reducció de l’1,6%
de les emissions de CO2, a més s’han de foradar 580
quilòmetres de canalitzacions a tota l’illa i quan aquest forat
sigui en sòl rústic ha de comptar amb la utilitat pública, de
declaració d’utilitat pública o d’urgència, ja que en el Pla
territorial de Menorca no es té previst aquest projecte
d’infraestructura de transport de distribució d’energia a l’illa. 

Per això li demanem, Sr. Conseller, si està justificada la
declaració d’utilitat pública a l’illa de Menorca la implantació
de gas natural.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. 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. Està atorgada, ve de la
legislatura passada aquesta declaració i, per tant, aquí hi ha fets
consumats que ara de l’únic que parlam és de la seva execució.

Em permetrà, però, que li faci sempre una reflexió,
d’acord? El 96% de l’energia que consumim, energia elèctrica
que consumim a Menorca prové bé de la central de fueloil de
Maó o bé de la de carbó d’Es Murterar, tota l’energia,
pràcticament tota l’energia que consumim, per tant, és de
combustibles fòssils, dels pitjors combustibles fòssils, dels més
contaminants sense que resulti que hi hagi cap alternativa
damunt la taula.

I crec que hem de fer passes i ens ajuda i faríem passes
importants si som capaços de substituir carbó i fueloil per gas
i crec que davant d’aquest plantejament, iniciatives com
aquesta, hem de ser conscients que suposen una millora no
només mediambiental, una millora també econòmica amb la
qual val la pena, açò sí, garantir que es faci molt ben fet i a
partir de la declaració que es va donar al seu moment a la
legislatura passada el que hem de fer és el seguiment que
pertoqui per tal de fer-ho possible.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva resposta, però no... ens
preocupa la seva resposta ja que està disposat a continuar el
projecte. Li recordem que hi ha una petició a internet, a
change.org de més de mil persones que demanen la paralització
del projecte d’implantació de gas natural a Menorca. Hi ha gent
que està preocupada i que no està d’acord en aquest model
energètic que s’està imposant des del Govern balear.

Creiem que si aquests 30 milions que s’inverteixen a
implantar el gas natural a Menorca, encara estam a temps
d’aturar-ho, es podria invertir en projecte d’energia renovables
i creim que arribaríem abans del 2050 a tenir el cent per cent
d’energies renovables.

Pel que ha dit quant a la substitució d’energies fòssils, com
ha dit el gas natural és una energia fòssil i no renovable,
l’energia solar sí que ho és, estaríem d’acord que en aquesta
transició energètica es pogués substituir el fueloil que, com
vostè ha dit, és el 96% del combustible que s’està consumint a
l’illa de Menorca, es podria substituir per gas natural, però
només allà, no per fer 580 quilòmetres de canalitzacions a
l’illa, que seria un impacte molt, molt gran a més del cost
energètic que açò suposaria.

Li demanem, Sr. Conseller, que ho pensi bé, que rectifiqui
i que anem cap a un model energètic a les Illes Balears i a
Menorca en concret com a Reserva de la Biosfera que sigui
sostenible i autònom.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Malauradament no és una
decisió d’aquest conseller, la declaració està atorgada com molt
bé vostè sap i, per tant, són drets adquirits amb una empresa,
crec que no val la pena fer aquest tipus de reflexions perquè
tampoc no són certes i vostè ho hauria de saber.

Em qued amb una part, amb el fet que a partir d’ara donen
suport a les energies renovables, i açò és una passa, és una
passa que estiguin disposats a apostar fort per les energies
renovables, perquè fins ara havíem tingut alguns dubtes. Per
tant,... està molt bé, hi som tots, d’acord, a partir d’ara per tant,
donem suport bé als projectes d’implantació d’energies
renovables a l’illa de Menorca, fem-ho possible, perquè si
també hi posam entrebancs i també hi posam dubtes, aleshores
no volem el gas, no volem les energies renovables, i seguim
com?, cremant carbó i fueloil. Aquesta és la història que hem
tengut fins ara i l’hem de canviar.

Per tant, jo l’anim que facem un seguiment molt exhaustiu
de la utilitat pública que ja hi ha per tal de fer possible que
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aquest projecte s’adeqüi fil per randa al que hi havia amb les
millores possibles. I segon, que facem una passa valenta a favor
de la producció de renovables i canviem aquesta dinàmica que
hem dut fins ara que ens du que a l’illa de Menorca sigui dels
llocs d’Espanya on els nivells d’emissions per càpita són més
elevats de tota Espanya. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 12488/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fisioterapeuta a Menorca.

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 12488/17, relativa
a fisioterapeuta a Menorca, 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, bon dia a tothom, bon dia, Sr.
Conseller. Els pares de vuit fillets amb mobilitat reduïda de
Ciutadella ja fa gairebé un any que no tenen el servei de
fisioteràpia a tres centres a Ciutadella. L’anterior professional
va causar baixa fa nou mesos i no se l’ha substituït. Crec que la
baixa no va ser culpa de l’anterior govern del Partit Popular.

La Conselleria d’Educació diu que estarà cobert aquest mes
d’octubre, ens agradaria saber quins han estat els motius pels
quals aquests fillets han estat un any sense aquest servei, quina
és la solució i quan estarà en marxa. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. 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, públic en
general. Sr. Lafuente, gràcies per la seva pregunta. Miri, ja sé
que no és culpa seva, vostès no tenen culpa de res, evidentment,
però és evident que el tema de la fisioteràpia a Menorca té un
problema, diguem, històric que d’alguna manera no hem resolt
ni nosaltres ni vostès.

Què va passar? Va passar que una persona que era
fisioterapeuta es va donar de baixa, el borsí d’interins de
fisioterapeutes es va esgotar i des de Funció Pública s’ha anat
reconstruint de bell nou aquest borsí, i en aquests moments un
borsí en què hi va haver 24 persones i d’aquestes 24 persones
ja 9 quan les varen requerir per poder donar resposta a aquestes
necessitats s’han donat de baixa, per tant, ja estam en els
números 9 i 10 d’aquests dos fisioterapeutes que s’han
contractat per donar resposta a les necessitats educatives en
aquest sentit.

Per tant, en principi lamentam aquesta qüestió, la lamentam,
lamentam la tardança, però és un problema que hem de veure

com el podem resoldre, però en aquest moment dia 16
d’octubre s’incorporaran aquests dos fisioterapeutes, un a
Ciutadella, al centre de Ciutadella, i l’altre de forma itinerant
a les zones del centre de Menorca. També n’hi ha un altre, un
fisioterapeuta en plantilla que és a Verge del Carme i amb
aquests tres, de moment, es dóna la resposta, però tenim clar
dues coses: una, que hem de veure quina pot ser la resposta de
cara al futur i hem de veure de coordinar-nos amb Salut per tal
de definir molt bé les funcions de cadascun d’aquests
professionals.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies. Gràcies, conseller, per la seva resposta, però és
clar, els pares el que diuen és que un any sense tractament en
problemes de mobilitat pot tenir perjudicis molt importants per
als fillets i la realitat ha estat que la situació s’ha produït
perquè... i no s’ha solucionat ràpidament perquè la majoria dels
candidats s’han donat de baixa de la borsa, hi ha hagut cinc
candidats exclosos perquè no tenien el nivell de català que se’ls
demanava.

I ja ho podem explicar als pares que els seus fills no han
tingut tractament durant un any perquè els fisioterapeutes que
eren a la borsa no tenien el nivell de català que l’administració
els demanava. Crec que això és una llàstima perquè és la prova
que aplicant normes absurdes els perjudicats en aquest cas són
els fillets, i els fillets no tenen cap culpa que vostès tenguin
aquest tipus de normes i aquest tipus de perjudicis,
desgraciadament.

I açò és un exemple del que pot passar a sanitat,
desgraciadament; desgraciadament si fan normes en contra del
que diuen els sindicats mèdics, si imposen normes en contra del
que diuen els sindicats de metges i infermeres, passarà que els
ciutadans pagaran amb la seva salut la imposició de normes
absurdes. Està molt bé que un metge, que un fisioterapeuta, que
un infermer, tengui el títol de català, està molt bé, però sobretot
el que ha de tenir és el títol de metge, d’infermer o de
fisioterapeuta, i desgraciadament els ciutadans estan pagant la
culpa de les seves polítiques equivocades.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Vostè, aprofitant que el Tajo passa per Toledo, cataclac!,
no? Miri, el tema de fisioterapeutes a Menorca no és un
problema de català; per tant no mescli una cosa i l’altra, sigui
una mica seriós i manco demagog en aquesta qüestió.
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Jo li vull dir dues coses. Primer de tot, és evident que
nosaltres lamentam aquesta tardança, i no ha estat a causa
d’aquesta qüestió de català, li ho puc assegurar. En aquests
moments tenim un problema que hem de veure com podem
solucionar de cara a mig termini. Què volem fer? Negociam
amb Funció Pública per allargar aquest contracte de sis mesos
a un any i intentam de forma concreta consolidar aquesta
qüestió. I després estam treballant amb la Conselleria de Salut
per definir quines són les tasques d’un fisioterapeuta en salut i
quines són les tasques d’un fisioterapeuta que fa feina a
l’escola. Per tant aquesta és la qüestió.

I, la resta, vostè diu que als al·lots no tenen cap culpa.
Tampoc no tenen cap culpa els al·lots de les escoles de les
seves retallades en educació, que varen ser increïbles la passada
legislatura.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 12494/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a comerços
històrics.

Passam a la quarta pregunta, RGE núm. 12494/17, relativa
a comerços històrics, 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:

Moltes gràcies, Sr. President. Diputats, diputades, públic
assistent i treballadors i treballadores de la cambra, bon dia. 

Sabem, Sr. Conseller, que aquest any han estat molts els
comerços tradicionals, els establiments emblemàtics que han
hagut de tancar per una raó o una altra; alguns han estat per
jubilació, altres no poden afrontar els pagaments mensuals, i
s’està provocant que les ciutats i els pobles perdin així una part
de la seva essència i que siguin cada cop més homogenis i amb
manco personalitat, amb la pressió de cada cop més franquícies
i multinacionals. Alguns dels comerços perduts aquest any són
el forn dels Paners, que va tancar el 29 de juliol; el bar Cristal,
que va tancar fa poc més d’un mes; o el centenari forn d’Es
Teatre, a un edifici baluard del modernisme de la nostra terra.

Sabem que alguns ajuntaments, com l’Ajuntament de
Palma, han posat en marxa un catàleg d’establiments
emblemàtics per tal de desenvolupar polítiques que garanteixin
un relleu generacional; també es varen organitzar jornades
d’establiments emblemàtics. El que volem saber és què està
fent el Govern en aquesta matèria per no seguir perdent aquests
establiments emblemàtics que donen personalitat única a les
nostres illes, a les nostres ciutats i al nostre territori.

Moltes 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. Presidente. Sr. Saura, comparto plenamente
tanto su intervención como lo que está de fondo y lo que está
detrás de la pregunta, que es por qué desaparece el pequeño
comercio en nuestros pueblos y ciudades. 

Yo en primer lugar he de decir lo que hemos hecho el
Gobierno y lo que hemos hecho con ustedes desde esta cámara.
Hemos modificado la Ley de comercio, hemos reducido de 16
a 10 días los días de apertura máxima; hemos incrementado las
exigencias para el establecimiento de grandes superficies
fijando externalidades claras en materia de infraestructuras,
territorio y medio ambiente. Compartimos, además, con ustedes
la importancia del pequeño comercio, pero también saben que
en materia legislativa hemos llevado la legislación a lo máximo
posible, y aquí desde luego creo que tenemos que hacer una
apelación al Partido Popular a que reforme de una vez la Ley
general de unidad de mercado, una legislación que por parte de
quienes más hablan de defender al autónomo, de quienes más
hablan de defender al pequeño comercio, son a los que más
difícil se lo ponen desde el Estado español, los que hacen una
política de recentralización de competencias, los que no nos
permiten ni siquiera fijar cuál es el marco que nosotros
querríamos tener para el pequeño comercio de nuestra tierra, y
no nos lo permiten con leyes recentralizadoras que, por no
permitirnos, no nos permiten ni siquiera fijar ni regular los
periodos de rebajas. Eso es uno de los grandes problemas que
tiene el comercio de nuestro tierra, que los que más hablan de
la defensa del autónomo son los que más los perjudican, los
que más los limitan, los que más los echan fuera y los que más
regulan en favor de las multinacionales.

Por tanto creo que si seguimos trabajando conjuntamente
podremos cambiar el marco que tenemos y desde luego habrá
que llevarlo al Congreso para que eso sea una realidad lo antes
posible y se les pueda echar y seguir perjudicando a los miles
de trabajadores autónomos del pequeño comercio en nuestra
tierra.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, sap vostè que
estam totalment d’acord amb aquesta decisió de passar de 16
dies a 10 dies oberts per any. Estam d’acord també que s’ha
d’evitar la implantació de més grans superfícies, però sí que és
veritat que establiments que s’han anat perdent aquest any no
són precisament ocupats per grans superfícies; són grans
multinacionals i franquícies que ocupen aquests espais que els
comerços autòctons no poden pagar el lloguer. I sabem que el
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Govern estatal promou una enginyeria fiscal, les grans
empreses paguen molts pocs impostos; voldríem que els
impostos es pagassin aquí i que fossin empreses d’aquí les que
ocupassin aquests espais, però també sabem que des d’aquí
podem fer més feina: podem fer un exercici de mediació, un
exercici d’incorporació de joves quan sigui un problema de
jubilació, i també tractar de donar facilitats econòmiques a
aquests comerços. És a dir, hem d’apostar per una mediació
davant un problema que també ens ve de l’Estat, amb un laissez
faire, amb un deixar fer que provoca totes aquestes situacions.

Per això mateix hem de procurar que no passi com aquest
any, que hem perdut establiments emblemàtics, i que l’any que
ve a veure si podem dir que no se n’ha perdut cap o molts
manco que ara.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Saura, sigo estando de acuerdo
con lo que ha dicho. Le explicaré también lo que estamos
haciendo desde el Govern. En primer lugar, poner en marcha
un programa de e-commerce conjuntamente con los
ayuntamientos -el de Palma ha hecho una serie de actuaciones
que venían siendo dialogadas con el propio Govern-, un
programa de e-commerce que se ha desplegado gracias a la
recuperación de los AODL, esos técnicos en materia de
mercado local que fueron despedidos por el Partido Popular la
pasada legislatura y se han recuperado y se han incorporado a
los ayuntamientos para hacer estos planes locales de empleo.
Son programas locales de ayuda el pequeño comercio donde
hay ya más de 30 ayuntamientos adheridos y durante el año
pasado más de 60 recibieron ayudas para ello, y también lineas
directas para buscar la modernización y la mejora del pequeño
comercio.

En 2017 se han destinado más de 500.000 euros para más
de 150 comercios en materia... en medidas directas para
comercio electrónico, accesibilidad, equipamientos y
eficiencia; convenios con las cámaras de comercio para mejorar
el diagnóstico de punto de venta, y asumir campañas de
publicidad institucional en favor del pequeño comercio, ya que
no puede luchar contra las grandes superficies en esa materia.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Seguiremos trabajando con ustedes en todas...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 12438/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a central de compres.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la cinquena pregunta, RGE núm. 12438/17,
relativa a central de compres, que formula el diputat Sr. Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, president. Bon dia a tothom. La legislatura
passada, la legislatura del manifestant Sr. Bauzá, es va crear
una central de compres a les Illes Balears. Aquesta central de
compres pretenia, i nosaltres estam d’acord amb aquesta
finalitat, guanyar eficiència en la despesa pública. Ara bé, des
del nostre grup parlamentari, des del Grup Parlamentari El Pi,
també consideram que l’eficiència és compatible amb el fet de
donar oportunitats de contractació a la petita i mitjana empresa. 

El Sr. Font i jo ens vàrem traslladar a Menorca recentment
i se’ns va fer arribar per part de la PIMEM de Menorca la seva
queixa de la dificultat per participar en la contractació pública
a partir de la posada en funcionament d’aquesta central de
compres. Per tant demanam al Govern si considera que la
central de compres és coherent amb el fet pluriinsular de les
Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sr. Melià,
efectivament, la central de compres es va crear la passada
legislatura amb el motiu o amb la raó d’augmentar l’eficiència
en la despesa pública; de fet es va estimar que hi podia haver
un estalvi d’un 15% en la despesa corrent, la de funcionament,
que és la que pretén contractar la central de compres.

Així li explicaré que els subministraments i els serveis que
tenim centralitzats són la mediació d’assegurances, els serveis
postals, els combustible, agències de viatge, serveis de neteja,
vigilància, energia elèctrica, material d’oficina i bateries de
condensadors. No tots aquests serveis ni tots aquests
subministraments es poden oferir en forma de lots, que seria la
forma de fer, hi ha una possibilitat que és establir el contracte
o la convocatòria en forma de lots per illes, a fi que les
empreses de cada illa es puguin presentar al lot de l’illa i per
tant, sigui més fàcil que la petita i mitjana empresa s’hi pugui
presentar.
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En aquest cas, en els casos que es pot, es fa un lot per a
Mallorca, un lot per a Menorca i un lot per a Eivissa i
Formentera, i, així, per exemple, el cas de material d’oficina
s’ha tret d’aquesta manera, el paper per a impressió i fotocòpies
s’ha tret en forma de lots, el servei de neteja, el de seguretat i
vigilància s’han tret amb aquesta forma. Això sí que permet,
aquesta forma de treure els lots per illes, sí que permet la
concurrència de petites i mitjans empreses i per tant, ens permet
combinar l’eficiència i fer-ho compatible amb el fet pluriinsular
que vostè diu, que les petites i mitjanes empreses s’hi puguin
presentar.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Vostès que bravegen de ser el
Govern de la gent i d’estar pròxims als problemes dels
ciutadans i es suposa que del petit i mitjà empresari, amb
l’excusa de l’eficiència nosaltres observam amb molta
preocupació que vostès en el transport escolar el que fan és
unificar línies i, per tant, discriminar i impossibilitar que els
petits empresaris es puguin presentar; vostès tenen un Pla de
transport discrecional a nivell de Mallorca que el que fa és
concentrar línies i per tant, afavorir les grans multinacionals en
perjudici de les petites empreses mallorquines, i vostès amb la
central de compres el que provoquen també és que les petites
i mitjanes empreses no puguin participar-hi.

Vostè em diu que no es pot, jo crec que sí que es pot, però
que és una qüestió de tenir més voluntat política, i vostès, amb
aquestes mesures que jo li he assenyalat, em sembla que no
ajuden com toca les petites i mitjanes empreses.

Nosaltres tenim aquí una iniciativa perquè de veres es
divideixin els lots en la contractació pública, evidentment amb
el corresponent procediment de lliure concurrència, però hem
de donar oportunitats a les nostres petites i mitjanes empreses
i vostès no s’esforcen prou per donar-los aquesta oportunitat.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Melià, jo crec que s’ha de poder
fer compatible la millora d’eficiència en la despesa pública, que
vostès sempre que poden la defensen, i protegir evidentment la
petita i mitjana empresa. 

Parlant de la central de compres, que és allò que vostè me
plantejava a la pregunta, jo li he dit que tots aquells contractes
que es poden treure en forma de lots s’hi fa feina. Que hi pot

haver alguna millora a fer encara en aquests contractes o en
altres, evidentment hi som a temps i hi seguirem fent feina, no
som infal·libles, el Govern també pot equivocar-se i pot
millorar en aquests temes. Però sí que tenim clar que la central
de compres és un bon instrument per millorar l’eficiència, així
com també vull posar en valor que l’ib-salut per exemple,
també està millorant moltíssim la contractació en forma
d’acords marc i aconseguint grans estalvis. I jo crec que d’això
vostès n’haurien d’estar contents, perquè moltes vegades com
el seu grup diu, l’eficiència és molt important.

El tema de petites i mitjanes empreses es poden presentar en
aquells contractes que hem tret en lots, a Eivissa, Menorca i a
Mallorca estan separats en lots, com he dit, material d’oficina,
paper d’impressió i fotocòpies, neteja i seguretat i han tengut
oportunitat en alguns casos de presentar-se i no s’hi han
presentat. Hem de revisar per què ha fallat això, però
evidentment el fet pluriinsular i el fet de les petites i mitjanes
empreses amb la central de compres, es preserva en tot allò que
es pot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 12483/17, rectificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 12505/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a actuacions de directors
d'IES.

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 12483/17, relativa
a actuacions dels directors dels IES, que formula la diputada
Sra. Olga Ballester i Nebot del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Conseller, el día 2 de octubre menores
de edad de numerosos institutos relataron que profesores de
ideología nacionalista, les habían obligado a ser partícipes de
hechos en los que ellos no querían estar. Un alumno declara:
“en clase el profesor nos comenzó pidiendo opiniones sobre
Cataluña, pero se generó un falso debate manipulado que
consiguió romper la convivencia que teníamos entre nosotros
y dividirnos entre buenos y malos. Luego nos obligaban a bajar
al patio, donde un grupo de alumnos radicalizados en el
nacionalismo y que están amparados por los mismos
profesores, sacaron banderas separatistas, nos obligaron a
escuchar un manifiesto y cánticos y proclamas de que España
es un país asqueroso. Me fijé en cinco profesores que no
quisieron participar en este abuso porque no iban de negro”. Y
prosigue: “no quiero dar mi nombre porque tengo miedo”. Se
lo repito conseller, “no quiero dar mi nombre porque tengo
miedo”.

¿Cómo valora estos hechos? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula el Sr. Conseller Martí
March.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president, senyores i senyors diputats i
diputades. Sra. Olga Ballester, miri, nosaltres des del moment
en què va sortir en els mitjans de comunicació notícies respecte
això, evidentment la Inspecció Educativa està fent un informe
que enviarem quan hagi acabat i segurament serà aquesta
setmana, a Fiscalia de Menors. Fiscalia de Menors que jo li
record que va ser aquesta conselleria que va fer un acord amb
la Fiscalia de Menors per defensar la protecció de menors, un
acord que alguns membres d’aquesta bancada popular i
vosaltres mateixos varen posar en qüestió que era una forma de
tapar la problemàtica de Son Roca.

Per tant, nosaltres estam fent un informe que enviarem
evidentment a la Fiscalia de Menors, d’acord amb l’informe
que farà la Inspecció Educativa, que va actuar la setmana
passada i ja tenim uns primers elements preliminars per tal de
determinar el que va passar i el que no va passar.

En qualsevol cas, Sra. Olga Ballester, jo li demanaria un
parell de qüestions, tothom és innocent mentre no es demostri
la seva culpabilitat, i vostè ja d’entrada culpabilitza tothom.

Segona cosa, i li vull recordar, jo com a conseller estaré al
costat de la comunitat educativa, del professorat, dels equips
directius, del Consells Escolars i de tota la comunitat educativa.
I si hi ha qualque professorat que ha incomplert la norma, se li
farà l’expedient que pertoca. Però en aquest moment tothom és
innocent mentre no es demostri la seva culpabilitat. Però vostès
ja tenen una dèria ideològica prou significativa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias conseller. Mire, usted no me ha comentado que qué
le parecen los hechos que ha relatado este alumno, también le
convendría escuchar. Y usted, conseller, empezó a actuar
cuando vio la foto en el periódico, estamos a 10 de octubre.

Mire conseller, de nada sirven los pactos educativos sin
nuevas leyes educativas si en los colegios, en nuestros colegios
y de manera continuada hay niños que denuncian que están
hartos, que a puerta cerrada profesores vulneran de manera
continuada sus derechos con total impunidad, obligándoles a
tragar su dosis diaria de ideología nacionalista. Niños víctimas
que le están diciendo que tienen miedo de relatar estos hechos.
¿Por qué no pone fin a esta indefensión conseller? Usted cierra
los ojos una y otra vez. Inspección Educativa hasta hoy, usted
salió en la foto, ni se le esperaba ni estaba.

Usted cierra los ojos una y otra vez, ¿también tiene miedo
conseller? Pues dimita, dimita porque queremos un conseller
que proteja a nuestros menores por convicción y no cuando ve

su foto en la prensa. Y voy a invertir mi tiempo, el tiempo que
me queda aquí, lo voy a invertir y lo voy a dedicar a esos
profesores en los que se fijó este adolescente dentro de esa
atmósfera de tensión, humillación y abuso, porque les quiero
dar las gracias. Gracias porque son la esperanza de nuestro
sistema educativo. Gracias por respetar a nuestros hijos.
Gracias porque sois un ejemplo para ellos, de valores, de
convivencia, de respeto y de valentía. Y desde aquí y de parte
de muchísimos padres, madres y alumnos les quiero dedicar mi
aplauso.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Ballester, proves, fets. No hi ha cap denúncia a la
Conselleria d’Educació, cap, ni una i quan hi hagi denúncies
actuarem. Jo no puc actuar en funció del que diu un mitjà de
comunicació que respect, però amb el qual no compartesc
moltes de les seves opinions que en vessa cada dia i cada dia.

Miri, la Conselleria d’Educació fa una aposta per l’educació
en valors, la setmana passada hi va haver unes jornades sobre
l’aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge cooperatiu és un
plantejament d’educació en valors i unes jornades sobre justícia
i pràctiques restauratives. Això també és educació en valors i
li puc assegurar que vostè parla d’un seguit de centres i a les
Illes Balears hi ha uns 400 centres, en cita un parell. I torn
repetir, si hi ha qualque denúncia que la diguin, que la diguin
a la conselleria, la conselleria realment no té cap problema en
actuar.

No tenc por ni de vostè ni de ningú, ni de la comunitat
educativa ni de ningú. Jo l’únic que li puc dir és que actuaré
d’acord amb la normativa, no faré cap tipus de plantejament
que vagi en contra de l’estat de dret, tothom és innocent mentre
no es demostri la seva culpabilitat. Però per a vostès ja pel fet
de ser catalanistes ja són culpables. Jo no som independentista,
però sí que som partidari que realment l’escola faci educació en
valors. Ho feim i ho estam fent, sinó miri el Pla de formació del
professorat. Vostès són molt ideològics. 

Per cert, vostès seguiran col·laborant amb la Fundació
Jaume III, després que uns dirigents van demostrar d’una forma
clara quines són les seves conductes violentes? Seguiran fent
aquesta col·laboració?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 
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I.7) Pregunta RGE núm. 12772/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a interposició de la querella
per part de la Fiscalia Anticorrupció en relació amb la
contractació per part del Govern de les Illes Balears de
diverses empreses del Sr. Jaume Garau.

Passam a la setena pregunta RGE núm. 12772/17,
presentada en substitució de la RGE núm. 12490/17, relativa a
interposició de la querella per part de la Fiscalia Anticorrupció
en relació amb la contractació per part del Govern de les Illes
Balears de diverses empreses del Sr. Jaume Garau, que formula
el diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados. ¿Cómo valora el Sr. Vicepresidente del Govern la
denuncia que la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto como
consecuencia de la contratación por parte del Govern de
algunas empresas del Sr. Jaume Garau?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Gómez, com no podia ser
d’altra manera, aquest govern, lògicament, respecta la feina de
la justícia, en general, i de la Fiscalia, en particular. Li vull
recordar que des del primer moment no només hem col·laborat
activament amb la Fiscalia en qualsevol cas i, en aquest cas en
concret, a més, el Govern va demanar un informe de la
Comissió del Codi Ètic; va demanar també els informes
pertinents a Intervenció i que tot això es va trametre a la
Fiscalia.

Li he de dir que, a més, la setmana passada, com saben,
l’únic càrrec públic que en aquests moments entra dins aquesta
denúncia que ha presentat la Fiscalia, el Sr. Pere Muñoz, gerent
de l’ATB, va posar el seu càrrec a disposició del Govern, cosa
que jo vull agrair, crec que és d’agrair, i durant aquests dies
hem parlat, hem reflexionat i he decidit avui acceptar-li la
dimissió.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Vicepresidente del
Govern, la adjudicación de contratos a su amigo y compañero
de partido, el Sr. Jaume Garau, fue un escándalo, como es un
escándalo que a día de hoy usted aun no haya asumido ningún

tipo de responsabilidad política. Menos mal que usted nos dijo
en esta sede parlamentaria que todo estaba bien, le recuerdo
que usted ha mentido al Parlamento; usted se ha contradicho en
declaraciones públicas. Le recuerdo que usted intentó ocultar
a los ciudadanos que la Intervención de la comunidad
autónoma había calificado de ilícitos y de fraude de ley algunos
de esos contratos.

Le recuerdo también, como usted ha hecho mención, que la
Comisión de Ética, entre otras lindezas, le dijo que habían
actuado con falta de objetividad y falta de imparcialidad.

Le recuerdo también que está incumpliendo aspectos
básicos de su código ético. Y considero que este es un caso en
el que podemos tomar razón de por qué no han puesto en
marcha la Oficina Anticorrupción, para que no les investiguen.

Y después, le diré que la guinda se la termina de poner la
Fiscalía con la denuncia que ha presentado con acusaciones
muy graves: prevaricación y tráfico de influencias. Pero
mientras tanto usted sigue ahí, con la cabeza enhiesta,
impertérrito, como si el apego que le tiene al cargo fuese mayor
que el apego que le tiene a los ciudadanos.

Yo le recuerdo, Sr. Vicepresidente del Govern, que no hace
mucho tiempo usted, por simples titulares de periódico, pedía
dimisiones. Y no es solo que no dimita, es que resulta que
todos sus amigos que por este caso tuvieron que dimitir
anteriormente, en la actualidad se encuentran debidamente
recolocados, esa es la ética de su partido. Y ustedes siempre
quieren aparentar, aparecer todos como inmaculados de
corrupción, pero a la menor oportunidad se enfangan en ella
hasta el cuello.

Además, le recuerdo que están batiendo récord, hay que
rebuscar mucho en nuestra historia reciente para encontrar un
partido que con tan pocos años de vida haya acumulado tantos
sospechosos de corrupción, ese es su partido, MÉS, Sr.
Vicepresidente del Govern.

(Remor de veus)

Y, Sr. Vicepresidente, la Fiscalía y los tribunales van a
hacer su trabajo, usted también debería de hacer el suyo,
dimitir.

Gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, Sr. Gómez, ja, com li he dit moltes vegades, no els
donaré aquest gust, evidentment. Jo defens la feina que s’ha fet
des de l’ATB, des de l’Agència de Turisme de les Illes Balears,
defens la labor que ha fet el Sr. Pere Muñoz, i estic convençut
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que moltes de les paraules que avui ha dit se’ls haurà d’enviar
i amb el temps ja ho veurà.

Per altra banda, Sr. Gómez, jo crec que... avui jo he dit que
respect la feina que fa la Fiscalia, vostè hauria de fer el mateix,
i avui crec que no és un bon dia perquè vostè faci tota aquesta
proclama que ha fet, ni avui, ni cap dia, com diuen alguns
companys. Miri, Sr. Gómez, ahir la Fiscalia va dir que el seu
partit, que el seu partit s’ha lucrat amb quasi 250.000 euros de
finançament il·legal, el Partit Popular, amb aquestes senyes,
amb aquestes sigles, per tant, Sr. Gómez, calli.

Hi ha hagut assumpció de responsabilitats polítiques en
aquest cas, hi ha hagut assumpció de responsabilitats polítiques
com mai no hi havia hagut; li puc assegurar que aquest exemple
que ha fet aquest govern no l’han fet mai vostès, mai no han
arribat a aquest límit. I això que jo torn reiterar la feina que
s’ha fet des de l’ATB, la defens, crec que està reconeguda pels
consells insulars, per ajuntaments, per agents privats i li puc
assegurar, per tant, que si es fa és per una qüestió de
responsabilitat política i d’ètica, no perquè hi hagi res mal fet.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.8) Pregunta RGE núm. 12489/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a veracitat de les
intervencions de la consellera de Cultura, Participació i
Esports.

Passam a la vuitena pregunta, RGE núm. 12489/17, relativa
a veracitat de les intervencions de la consellera de Cultura,
Participació i Esports, que formula el Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
En el Ple de dia 6 de juny es va demanar a la conseller Tur
sobre la renúncia del Govern a patrocinar un torneig triangular
de bàsquet femení entre les seleccions d’Espanya, Canadà i
Japó i la consellera va dir, textualment: “Li explicaré, quan vaig
arribar se’m va parlar d’aquest esdeveniment esportiu per part
del director general, se’m va dir: està pactat, són uns 50.000
euros, seguim endavant? Jo vaig dir: sí. Després, com que
resulta que el pressupost va anar pujant el director general va
decidir, d’una manera absolutament rigorosa, que no es podia
permetre que s’hagués duplicat el pressupost. A partir d’aquí jo
don suport a la decisió del meu director general, perquè
consider que 100.000 euros donen per a molts de passatges per
a mobilitat entre illes dels nostres esportistes.”

Creu, Sra. Consellera, que aquestes paraules, que són seves,
responen o s’ajusten a la veritat dels fets? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la consellera, Fanny Tur.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies, president. Sí, efectivament, s’ajusten a la veracitat
dels fets.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera de Cultura,
Participació i Esports, vostè no va dir tota la veritat, vostè va
amagar una part substancial de la veritat. Segons l’informe de
dia 28 de juny, fel pel seu cap de Servei de Planificació i
Formació, diu que dia 24 d’abril el director general d’Esports
va renunciar a organitzar el triangular perquè s’havia duplicat
el cost. Fins aquí, correcte. Però vostè, Sra. Tur, va amagar el
fet que l’endemà, dia 25 d’abril, la Federació Espanyola de
Bàsquet va fer una contraoferta i va proposar de firmar un
contracte de patrocini per 50.000 euros, tornàvem a l’oferta
inicial que vostè, Sra. Conseller, deia que sí que hi estava
d’acord.

Curiosament, també es va rebutjar aquesta contraoferta,
amb l’excusa que no hi havia marge temporal per tramitar
aquest contracte de patrocini. Sra. Tur, faltava un mes per
celebrar aquell torneig i un contracte de patrocini de 50.000
euros, si hi ha voluntat política, amb una setmana està llest, i
vostè ho sap.

Sra. Consellera, digui la veritat, digui la veritat, per què va
rebutjar organitzar a Mallorca un torneig triangular amb la
selecció de bàsquet femení? Està clar que no va ser per una
qüestió econòmica, perquè vostè va dir que per 50.000 euros no
hi havia problema. Tampoc no era una qüestió temporal, quan
en una setmana es podia tramitar aquest expedient.

No serà, per tant, Sra. Consellera, que el problema era que
qui jugava era la selecció espanyola? Era un problema de
banderes, Sra. Consellera?

(Remor de veus)

Sra. Consellera, no es pot governar des de la mentida, no es
pot governar des del sectarisme i no es pot governar des dels
prejudicis ideològics, vostè, Sra. Consellera, ha de rectificar i
prest.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies, president. Sr. Camps, vostè té aquest informe al
qual fa al·lusió perquè li vaig fer arribar jo, per tant, li vaig fer
arribar jo...

(Remor de veus i algunes rialles)

..., li vaig fer arribar jo,...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor, silenci.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

... no facin el hooligan, deixi’m parlar, deixi’m parlar, Sr.
President,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... deixi’m parlar, calmi'ns, calmi'ns, tranquil·litzi’ns.

Miri, sap què passa? Que les mentides tenen les cames molt
curtes, li vaig explicar una cosa: en un mes..., es nota que vostè
no ha organitzat molts esdeveniments esportius d’àmbit estatal,
perquè en un mes no dóna temps a organitzar-lo amb garanties,
precisament per això...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., precisament per això -deixi parlar, tranquil·litzi’s, Sr.
Camps, tranquil·litzi’s-, precisament per això vàrem enviar,
vaig enviar jo, personalment, una carta al president de la
Federació Espanyola de Bàsquet oferint-li organitzar aquest
esdeveniment l’any que ve, però amb temps, amb temps i
forma, tenim un any per endavant, hi ha la carta per escrit, si
me la demana li faré arribar.

Evidentment, aquesta carta no l’he feta pública, perquè les
coses no les fem per fer-les públiques, les fem en coherència
amb les polítiques esportives. Per tant, l’oferiment hi és per
escrit, molt abans d’aquesta pregunta. Per tant, en aquest
aspecte supòs que queda aclarida la seva preocupació per
aquest esdeveniment esportiu.

Dir-li que en aquella ocasió vostè em va acusar
d’”hispanofòbica”, una paraula que no havia sentit en la vida,
però miri, li diré una cosa: vostè, pels seus comentaris, per les
seves opinions públiques en xarxes i mitjans, vostè ha atacat o
té mania als pacifistes, als animalistes, als ecologistes, a les
feministes, als gais, a les lesbianes, als transsexuals, al 15M...

(Alguns aplaudiments)

... al 15M, a la Marea Verda, a la Marea Blanca, als docents, a
la comunitat educativa, als perroflautas, als iaioflautes, a tots
els flautes.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

És a dir, és a dir, a més del 80% de la població espanyola
i la “hispanofòbica”, la “hispanofòbica”, la “hispanofòbica”
som jo, la “hispanofòbica” som jo? No.

Sap què passa, Sr. Camps? Vostè s’ha dedicat a aplaudir
tuits de companys on se’n reien que un antitaurí havia estat
envestit per un miura; aplaudeix vostè l’¡a por ellos! que
canten per segons quines bandes quan la Guàrdia Civil va cap
a Catalunya; aplaudeix, comparteix comentaris del seu
company de partit, que ha recordat a un president,
democràticament elegit, que pot acabar com un altre president
que va ser assassinat.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Amb aquest bagatge, amb aquest bagatge, amb aquest
bagatge, deixi’m parlar...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera,...

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

..., no els agrada escolt...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Gràcies, consellera. Silenci, per favor.

I.9) Pregunta RGE núm. 12492/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a funció del Govern en la
negociació laboral.

Passam a la novena pregunta, RGE núm. 12492/17 -guardin
silenci, per favor, senyores diputades, senyors diputats, guardin
silenci!-, relativa a funció del Govern en la negociació laboral,
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, avui ni tan sols ha esperat per criticar el Partit
Popular de la seva gestió del passat mandat o de Madrid, ja ho
ha fet amb una pregunta dels seus socis de govern, que supòs
que prest, o no, entraran en el Govern, perquè crec que no el
volen, supòs que és perquè ja els va bé que els facin aquestes
preguntes d’autobombo i poder atacar la gestió del Partit
Popular.

Al marge d’açò, li diré que recentment s’ha signat el
Conveni d’Hostaleria, crec que ens podem alegrar tots de
l’important increment que té pel que representa als treballadors
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que hi fan feina, però el cert és que la intervenció del Govern
ha quedat entredita, i concretament crec que la seva, com a
conseller de Treball.

És cert el que hem pogut llegir, que la intervenció del
Govern ha estat un pacte amb els grans hotelers? És cert que el
Govern modificaria la Llei turística per prohibir el lloguer a
plurifamiliars i que, a més, hi hauria d’ordre d’inspeccions, a
canvi d’una important pujada salarial?

De fet, a dia d’avui, el Govern ha complert, hi ha una
moratòria, el conseller de Turisme -que ara es troba absent de
la sala- l’ha feta i, a més a més, la setmana passada varen
anunciar una inspecció del voltant de 1.200 habitatges. Jo crec
que a partir d’aquí haurien de donar tot un seguit
d’explicacions, perquè cregui’m que els fets són els que són, i
és que avui els ciutadans de les Illes Balears no poden acudir,
com haguessin volgut, al lloguer de vacances i la petita i
mitjana empresa no està d’acord amb aquest conveni.

El cert és que crec que ens haurien de dir quin ha estat el
seu paper en aquesta negociació d’aquest conveni col·lectiu.

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, le responderé
que el Gobierno tiene claras sus competencias en materia de
ordenación laboral, tiene claras sus competencias en materia de
intermediación y tiene sobre todo claro que busca las mejores
condiciones posibles de vida para los trabajadores y
trabajadoras de esta tierra, esa es la línea de trabajo de esta
conselleria, y lo será claro, porque tenemos una línea de trabajo
clara y tenemos un discurso claro, y no vamos y venimos y un
día nos alegramos y otro nos entristecemos, como hacen
ustedes.

Y sí, será proactivo en la búsqueda de acuerdos, porque la
búsqueda de acuerdos es importantes, y solucionar los
conflictos antes de que se produzcan es importante y es
importante para la vida política, anticiparse al conflicto y
buscar la solución para ello. Pero ¿qué le sucede al Partido
Popular porque primero se alegra y luego se entristece?

Como dicen los sindicatos, que lo acaban de decir ya, la
semana pasada, ¿les molesta o están en contra de la subida
salarial del 17% para 137.000 trabajadores de esta tierra? ¿Les
molesta o están en contra, como dicen ya los sindicatos?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No se preocupe, Sra. Prohens, después tendrá su momento
de gloria.

¿Le molesta que no haya conflictividad, le molesta que no
haya conflictividad?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens, per favor.

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

¿Le molesta que hubiese habido acuerdo o es que esperaban
que hubiese conflictividad? Porque si llega a haber
conflictividad el año que viene, usted la pregunta sería: ¿qué
hace el Gobierno que no interviene para la solución de
conflictos? Y eso es lo que tiene no tener discurso, dicen una
cosa y la contraria, les da igual una posición y la contraria, Sra.
Prohens -tranquilícese, después podrá hablar-, luego tendrá su
momento de gloria.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens, per favor.

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

Intervenga, Sra. Prohens.

Ja que hablan tanto del turismo y de su protección, ya que
hablan siempre del turismo y de la protección del turismo, la
mejor protección del turismo es evitar el conflicto del año que
viene, una temporada que se presenta sin conflictividad y con
los mercados internacionales que ven que no va a haber un
conflicto en esta tierra en esa materia.

Por tanto, Sr. Tadeo, lo que debería es celebrar, no como
pasó la pasada legislatura, que casi se pone en riesgo porque se
llegó al final y el Gobierno no hizo nada.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Yo lo que lamento, Sr.
Negueruela, es que usted no pueda, cada semana pasa igual, no
pueda contestar a lo que se le pregunta, siempre tiene que tirar
pelotas fuera. Lo cierto es que hoy el pequeño empresario, y
Menorca es un ejemplo, lo que tiene claro es que ustedes han
pactado con los grandes hoteleros, de facto, prohibir el alquiler
plurifamiliar, esa es la realidad y eso es lo que tienen hoy en
día. Usted ha hecho un traje a los ciudadanos de Baleares y un
traje al conseller de Turismo, que es lo único que le faltaba
ahora, en esos momentos, con la situación que tiene con todo
el tema de los contratos menores.

A partir de aquí, Sr. Conseller, explique cómo se ha llegado
a un acuerdo con el que no están de acuerdo ni parte de los
hoteleros de Mallorca, ni la pequeña empresa de Menorca, ni
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la de Eivissa, ni la de Mallorca, ni la Asociación Hotelera de
Eivissa ni la de Menorca, explíquelo, cómo ha llegado a un
acuerdo en este sentido.

Y ha hecho un traje, le vuelo a repetir, a los ciudadanos de
Baleares que no pueden acudir al turismo, al alquiler turístico.
Y también, le vuelvo a repetir, al conseller de Turismo...

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President.

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. Yo no sé ni qué contestarle, porque
la prohibición del alquiler vacacional es suya y, por tanto, me
sorprende a qué acuerdos llegaban ustedes...

(Alguns aplaudiments)

... ahora que están criticando. Me sorprende que ustedes hablen
ahora, es la táctica del Sr. Company, no hablar aquí, pero decir
una cosa, decir la contraria y no tienen, otra vez le repito, una
posición clara, no tienen posición. Y ese es el problema, no
tener posición, no ejercer el diálogo, ustedes no lo ejercen,
nunca lo ejercerán, no creen en el diálogo, tanto que el
presidente del Partido Popular hace monólogos porque no
quiere hacer política donde toca, que es aquí. Y nosotros sí
buscamos ese diálogo...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., lo buscamos para solucionar la conflictividad que pueda
haber.

Y créanme, en momentos como hoy, practiquen el diálogo,
al final a lo mejor hasta lo aprenden a hacer, a lo mejor hasta
conocen que es la mejor forma para solucionar conflictos en la
sociedad, el diálogo, Sr. Tadeo, el diálogo, aplíquenlo,
créanselo un poco, si no estarán siempre solos, siempre en
contra de la sociedad, sin tener discurso, sin tener (...)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 12487/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fidelització sanitària.

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 12487/17, relativa
a fidelització sanitària, 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, vostè ha incomplert
dues resolucions en aquest parlament que feien referència a la
fidelització sanitària: una, la proposta número 12 del Partit
Popular, en el darrer debat d’acció política, aprovada amb 50
vots, que constatava la manca de personal en els centres de
salut i urgències, i l’altra, una PNL, també del Partit Popular,
consensuada i aprovada per unanimitat, per iniciar
negociacions amb els sindicats d’àmbit sanitari de les mesures
que suposin una fidelització de professionals.

Per altra part, la nova directora gerent de l’Àrea de Salut
d’Eivissa i Formentera va dir que el català és un impediment
per a aquesta fidelització de professionals i proposava ajornar
la seva exigència.

Per això, li vull preguntar, Sra. Consellera: considera que
aquest decret de capacitació és una mesura de fidelització
sanitària o comparteix l’opinió de la nova directora gerent de
l’Àrea de Salut d’Eivissa i Salut?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. No hem de mesclar churras con
merinas, no és una mesura de fidelització, és una mesura
d’accessibilitat per a la població, són coses prou distintes, no
té res a veure amb els professionals.

És que l’idioma mai no ha estat un problema, com a mínim
per a aquest govern, ja sabem que per al seu l’anterior
legislatura va ser un conflicte permanent, no només una
llengua, sinó dues, no?

Jo ja vaig comentar que em sembla molt poc encertat tornar
enrera mesures que s’han pres a una legislatura quan no hi ha
cap conflictivitat. I no hi ha cap inconvenient, el secretari
general del seu partit ja va anunciar mesures per si governen -jo
esper que no governi-, però ja li explicarà Sr. Company a la
població què farà, com llevarà, per què lleva els drets als
ciutadans. Sí, ho està dient vostè pels diaris. 

Nosaltres, si em parla de fidelització, el que hem fet és una
aposta...
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(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.

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

Ens estam reunint permanentment amb els sindicats, cosa
que tampoc vostès no saben fer, permanentment. S’han
augmentat les inversions, s’han augmentat les plantilles, s’han
contractat més treballadors, s’han tornat les ajudes socials, es
convoquen oposicions de centenars i milers de places, tenim
projectes amb els quals els professionals hi participen. Això sí
que són mesures de fidelització, Sr. Serra.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, no estic d’acord
amb el seu concepte de fidelització i accessibilitat als llocs de
feina. A l’anterior legislatura va haver-hi 7 queixes de 20.000
que n’hi ha hagut en total en el territori ib-salut. I vostè segueix
incomplint sistemàticament propostes parlamentàries i es deixa
fer xantatge. 

Li varen fer ampliar l’horari dels horabaixes dels centres de
salut de forma precipitada, puntualitz, molt important, que va
agreujar la falta de metges i va contribuir a la saturació
d’urgències que encara arrossegam. I ara, mentre els seus
càrrecs l’informen del que creuen que és millor per a la
fidelització sanitària d’aquesta comunitat, vostè es deixa
amenaçar amb el cessament de càrrecs si no exigeix el català
als treballadors sanitaris, encara que ens facin falta
professionals. Per cert, càrrecs polítics als quals no se’ls
demanarà el català.

Mentre que aquest parlament li exigeix que negociï amb els
sindicats vostè és acusada per aquests de no negociar, aquella
negociació que escoltàvem que era típica de vostès i que deien
que nosaltres no la fèiem. Això és un exemple de no
negociació, Sra. Consellera. A més, va a la Mesa sectorial
sense permetre al·legacions a un decret que, de moment, ja ha
retardat les oposicions sanitàries. 

On és la nova política, Sra. Consellera? On és la
transparència i l’evidència científica de la feliç legislatura en el
començament, Sra. Consellera? A vostè la fan obeir i el que ha
fet és crear una altra barrera a professions sanitàries deficitàries
en aquesta comunitat en contra dels seus tècnics, en contra de
tots els sindicats sanitaris i en benefici de la resta de comunitats
autònomes que se’n duran el que ens fa falta aquí. 

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Jo li agraesc que em repeteixi en els
plens que hem reobert els centres de salut els horabaixes perquè
és una de les mesures de les quals em sent més orgullosa,
perquè és una mesura...

(Alguns aplaudiments)

... que beneficia tota la població, el 1.100.000 persones
d’aquesta comunitat autònoma. Llavors, gràcies, Sr. Serra.

Miri, li torn a dir, el decret pretén garantir el dret de les
persones, dels ciutadans, a adreçar-se a l’administració en
qualsevol de les dues llengües oficials d’aquesta comunitat
autònoma, i fer-ho per escrit i fer-ho oralment. Això és el que
pretén aquest decret, i per poder-ho complir el que fem des de
l’administració és posar a l’abast cursos de formació, ampliar
convocatòries, punts d’aprenentatges, serveis de normalització
lingüística en els centres per poder ajudar els professionals a
assolir aquest requisit, i els professionals ho fan i ho faran
perquè sempre, sempre, al final i al principi estan d’acord amb
aquesta atenció sanitària excel·lent, que és la que es pretén des
del sistema sanitari públic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. 

I.11) Pregunta RGE núm. 12491/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a nova escola a
Caimari.

Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 12491/17, relativa
a nova escola a Caimari, que formula la diputada Sra. Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, la seva gestió educativa
ha deixat abandonades moltes demandes que esperen resposta
de la ciutadania, per exemple és el cas de Caimari que necessita
un centre educatiu nou i que és una reivindicació col·lectiva del
municipi. 

La passada legislatura el Govern popular va incloure
aquesta demanda en els seus compromisos i vàrem signar
protocol amb l’ajuntament a l’any 2015 per posar-ho en marxa.
L’any 2016 el Ple de l’Ajuntament de Selva va aconseguir el
solar, de 7.200 m2, per construir l’escola nova i va acordar la
cessió el Govern de les Illes Balears, de llavors no han tornat
a sentir res, onze mesos. 
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El pressupost de l’any 2017 no inclou cap partida
pressupostària per a aquesta actuació, tot i que el Partit Popular
li va fer una esmena. El Pla d’infraestructures presentat per la
seva conselleria no inclou finançament per a aquest col·legi
dins aquesta legislatura sinó que el deixa pendent d’un futur
conveni de finançament. Fa onze mesos que té cedit el solar,
quins tràmits ha fet? No pensa fer res per l’escola nova de
Caimari?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies. Sra. Riera, la veritat és que quan l’escolt
al·lucin, al·lucin cada dia més. Escolti, de la pàgina web de la
Conselleria d’Educació i Universitat quan vostè era consellera,
març de 2015, quan vostè en lloc de fer de consellera feia de
campanya preelectoral, un acord entre el batle de Selva, el Sr.
Joan Rotger, i vostè per analitzar les millores del CEIP de
Caimari, en aquesta nota diu clarament quin serà el seu paper
i el paper de l’ajuntament, “a hores d’ara no tenim cap solar per
construir un centre”.

Vostès han estat vint anys governant Selva, no hi ha normes
subsidiàries ni terreny per fer un equipament educatiu i en
aquests moments treballam de valent perquè això sigui
possible. No sé d’on s’inventa vostè que tenim un solar, no sé
d’on s’inventa. O realment vostè té somnis o mals somnis o la
veritat és que a la conselleria encara no ha arribat cap tipus de
document que ens digui que tenim un solar per construir un
centre escolar. Li assegur que tenim la voluntat política de fer-
ho, però en el cel i a l’aire no ho farem perquè no ho podem
fer. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, l’Ajuntament de Selva li
va cedir a vostè un solar de 7.258 m2, si vostè no en té prou o
no li va bé, modifiqui i ajudi l’Ajuntament de Selva a cercar el
solar adient i comenci a fer la construcció o el projecte,
almenys, d’aquest centre de Caimari, perquè vostès fan
promeses i promeses i no contesten les preguntes, i només
diuen mentides. La realitat que hi ha avui, a dia d’avui, a
Caimari, que vostè ja ha passat la meitat de la legislatura, és
que només hi ha un centre educatiu públic que cada vegada té
més alumnes i unes instal·lacions que han quedat obsoletes des
de la seva construcció, que té tres aules compartides pels
diferents cursos, que té una aula de mestres que a la vegada és
biblioteca i magatzem, que no té espai de servei de menjador ni
per a la cuina ni per a la psicomotricitat i que els nins han de
sortir fora per anar a dinar o per fer esport. A això li afegim una
aula prefabricada i també afegim banys prefabricats. 

Això és la seva gestió de l’educació per les persones, Sr.
Conseller? És que avui matí basta llegir els diaris de Menorca
per veure que els nins discapacitats no tenen transport i no van
a classe. Això són les seves promeses per la gent? Això és la
manera de millorar l’educació? Sap que passa, Sr. Conseller,
que quan un no té recursos no pot invertir més en l’educació,
almanco pot intentar gestionar, però el que passa és que quan
tenen recursos i a més li diuen els pares que vostè fa una gestió
caòtica és que fa una mala gestió i a més no inverteix en
l’educació, i això sí que són els vertaders retalls i l’engany a la
ciutadania. 

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Riera, vostè no ha anat des de fa molt de temps a
Caimari, vostè no sap que el centre que hi havia abans ja no és
un centre escolar, ja no ho sap això, sinó que amb l’ajuntament
vàrem fer un acord i Ca ses Monges és el centre on en aquests
moments s’imparteix educació, ni això sap. Vostè parla d’oïda,
vostè és una demagoga i enganya la gent.

(Alguns aplaudiments)

Nosaltres no tenim solar, vagi a Caimari, vagi a Caimari, li
ensenyaran la reforma que vàrem fer amb l’Ajuntament de
Selva, que en aquells moments estava gestionada pel Sr.
Rotger. A més, li diré en aquest moment, l’antic centre s’està
transformant per fer una escoleta infantil i en aquest moment la
Conselleria de Territori, el consell insular, l’Ajuntament de
Selva i nosaltres treballam per tenir un solar en condicions,
perquè no hi ha solar, Sra. Riera, no hi ha solar. Escolti les
meves paraules, no hi ha solar. Si vostè el té me’l dugui que tot
d’una hi farem un centre. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.12) Pregunta RGE núm. 12400/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a grau universitari de direcció
hotelera.

Passam a la dotzena pregunta, RGE núm. 12400/17, relativa
a grau universitari de direcció hotelera, que formula la diputada
Sra. Silvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la Sra. Tur.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bon dia, Sra. Presidenta. Aquesta
pregunta té per objecte parlar d’una iniciativa que en aquest cas
vàrem portar al Parlament fa més d’un any des de Formentera
demanant al Govern la seva implicació per fer possible la
creació d’un grau de direcció hotelera a les Illes Balears, i vull
argumentar un poc aquesta demanda perquè crec que és
important explicar-ho. 

L’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, que com la
majoria de vostès saben, és troba en el campus universitari de
la UIB fa 21 anys enguany que ofereix el cicle superior,
podríem dir, o el títol propi de direcció hotelera internacional,
però és un títol que, tot i que suposa uns estudis de quatre anys,
no permet l’obtenció d’una titulació oficial universitària
perquè, com els dic, el títol que ofereixen és un títol només
reconegut a l’àmbit de les Illes Balears. 

Des del nostre punt de vista, i tenint en compte que a
Balears hi ha aproximadament 2.400 establiments hoteleres i
tenint en compte també que aquesta escola dur 20 anys o 21
anys fent una tasca importantíssima i estratègica per al nostre
sector hoteler, en concret per als professionals que s’hi formen
i que són els actuals directors i directores d’establiments
turístics entre d’altres, consideram que és important que
aquesta escola faci una passa més i que passi a oferir,
evidentment conjuntament amb la UIB, el grau de direcció
hotelera internacional.

I per què pensam que és important? Perquè les necessitats
d’aquest sector també han canviat, hi ha moltes modalitats
noves d’allotjaments turístics que requereixen cada vegada més
una major capacitació d’aquests professionals. Per exemple, en
el cas de Catalunya hi ha cinc universitats que actualment
ofereixen aquest grau, n’hi ha una a Màlaga també, però no n’hi
ha gaire més; en canvi, pensam que a Balears evidentment
l’Escola d’Hoteleria ha de poder aspirar a oferir aquest grau.

Per tant, Sra. Presidenta, li demanaríem quines han estat les
gestions i les accions que ha fet el Govern al llarg d’aquest any
o al llarg d’aquests 14 o 15 mesos per fer possible la creació
del grau de direcció hotelera a Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. 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, Sra. Tur, per la seva
pregunta i a més per la seva iniciativa política entorn d’aquesta
qüestió, compartesc el cent per cent de la seva argumentació i
evidentment seria molt important poder aconseguir aquest grau
universitari de Direcció Hotelera per a la nostra comunitat
autònoma per tot el que vostè explicava. 

Vull recordar que són entre 60 i 80 persones que cada any
acaben aquest curs, que realitzen aquest curs de direcció
hotelera i per tant, sens dubte ens en beneficiaríem socialment. 

Tot el que és apostar per formació i millorar la qualitat en
la formació, sens dubte repercuteix en uns millors serveis, però
també repercuteix en una millor economia i en millors
qualificacions laborals i millors sous.

El meu govern fa feina en aquesta línia que vostè apuntava
i li explicaré breument les decisions que ja s’han pres. Vostè ja
sap que això depèn de nosaltres, però també depèn del Govern
d’Espanya, la part que recau damunt el Govern de les Illes
Balears ja s’han dut a terme les tasques que li corresponien: al
febrer del 2017 es va aprovar al Consell de Direcció de
l’Escola d’Hoteleria iniciar les passes per ser centre públic
adscrit a la UIB, per tal de poder tenir accés a la titulació
oficial.

El 16 de juny del 2017 el Consell de Govern de la UIB va
aprovar el conveni que regula l’adscripció de l’Escola
d’Hoteleria; el 31 de juliol del 2017 el Ple del Consell Social
de la UIB també ho va aprovar; el 22 de setembre de 2017 s’ha
firmat el conveni entre l’Escola d’Hoteleria de la UIB perquè
sigui centre adscrit i el 29 de setembre del 2017 al Consell de
Govern ja hem aprovat l’adscripció de l’Escola d’Hoteleria a
la Universitat de les Illes Balears.

Quines passes hem de fer ara? S’ha creat una comissió
mixta a l’Escola d’Hoteleria UIB per elaborar el pla d’estudis
de la titulació, la primera reunió de la comissió ja va ser just la
setmana passada, una vegada que haguem elaborat aquest pla
d’estudis l’hem d’enviar a Madrid, a l’ANECA que és qui ha de
determinar i donar el vistiplau per poder tirar endavant aquest
pla d’estudis.

Què li puc comprometre com a presidenta del Govern? Que
tot d’una que l’ANECA doni el vistiplau al pla d’estudis
tirarem endavant aquest grau de direcció hotelera, jo esper que
pugui estar en vigor l’any 2018.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta, li agraesc molt les explicacions que ens
ha donat i que hagi explicat les passes que s’han dut a terme per
part del Govern i també per part de la UIB i per l’Escola
d’Hoteleria fins a dia d’avui. Com ja li dic crec que és una
decisió molt important que tendrà conseqüències molt positives
per a Balears en un futur, esperem que a curt o a mig termini i
crec que realment permetrà que totes aquelles persones que
opten per cursar els estudis de direcció hotelera surtin molt més
capacitats de com ho fan actualment sobretot per fer front a un
nou model de gestió de les empreses turístiques i en concret de
les empreses d’allotjament que requereix, podem dir més
habilitats de gestió empresarial i potser no tan centrades en la
gestió operativa dels establiments perquè l’actual model
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realment obeeix més a un format de direcció d’establiments
turístics dels anys 70, 80 i 90 que no pas al model que
segurament ens hem de...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, se li ha acabat el temps.

LA SRA. TUR I RIBAS:

...mirar de cara a 2020.

Moltes gràcies.  

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Sí, Sra. Tur, aquest és l’objectiu
compartit per part del meu govern, només vull recordar que és
un objectiu estratègic de legislatura, per tant, es van fent les
passes, esper que les puguem accelerar o que el Govern
d’Espanya acceleri les passes que li pertoquen en el moment en
què tenguem el pla d’estudis.

Vull recordar també que aquesta és una demanda de tot
l’alumnat i exalumnes que durant molt de temps han reivindicat
aquesta aposta per part del Govern de les Illes Balears, recordar
també que és un acord unànime de l’Escola d’Hoteleria on hi
ha patronal i treballadors, per tant, vull dir que és una iniciativa
d’aquestes que està molt acompanya a nivell social, a nivell
polític i en aquest moment evidentment per part del Govern de
les Illes Balears.

Per tant, esper que ho puguem celebrar juntes a l’any 2018.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. 

I.13) Pregunta RGE núm. 12439/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a negociacions amb l’Estat reducció de
connexions aèries a Menorca.

Passam a la tretzena pregunta RGE núm. 12439/17, relativa
a negociacions amb l’Estat de qüestions del REB, 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, tenim la sensació que hi ha gent que posa més
passió en aquesta cambra quan ha de parlar a favor o en contra

de Catalunya que en parlar de les Illes Balears i passam pena
que, així com van les coses, els problemes de Balears puguin
quedar tapats per altres problemes d’altres comunitats
autònomes. Ens preocupa, a El Pi, això, ens preocupen les Illes
Balears.

Davant aquesta situació, agradi o no agradi al diputat, el
que sabem és que tenim molts de temes pendents a negociar
amb l’Estat. Vostès han anunciat a través de la Conselleria
d’Hisenda que s’estava negociant un nou calendari per al
pagament del conveni de carreteres, ens han anunciat que
volien que quedàs ben clar als pressuposts la pujada del 50 al
75% per a descompte de desplaçaments dels ciutadans de les
Illes Balears, tenim pendent un nou sistema de finançament,
però especialment -i és aquí on pos la pregunta- estam pendents
d’un nou REB, un nou règim especial per a les Illes Balears per
compensar els costos d’insularitat.

La consellera es va reunir dia 14 de setembre amb el
ministre i desprès va confirmar un compromís, i surt a una nota
de la conselleria que deia que havien pactat un text i que entre
les dues parts a final d’enguany tendríem una proposta.

Voldríem saber, Sr. Presidenta, a veure si aquestes reunions
que han tengut de Govern-Estat i les que havien de tenir
bilaterals que sabem que n’hi ha una que sembla que té data,
com estan aquestes reunions que s’han anunciat? Ens veurem
aturats pels esdeveniments que hi ha arreu de l’Estat i nosaltres
ens veurem perjudicats? Té data d’aquestes reunions? És el que
volem saber perquè el primer és Balears, no són els altres. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, per la seva
pregunta. A veure, li tornaré dir una altra vegada molt clar:
aquest govern que tenc l’honor de presidir fa feina intensament
per resoldre els problemes dels ciutadans de les Illes Balears
les 24 hores, 365 dies l’any. Aquesta és la nostra realitat i per
a nosaltres no quedarà res del que vostè explicava.

Hem de recordar d’on ve la necessitat de règim especial per
a aquesta comunitat. Després d’un règim especial que no es
mereixen els ciutadans perquè no està compensant realment...
compensar els desavantatges que crea la insularitat a l’any 2007
amb la reforma de l’Estatut d’Autonomia es marcava set anys
perquè el Govern d’Espanya aprovàs un altre règim especial
per a les Illes Balears. 

Bé, nosaltres des del 2015, Sr. Font, nosaltres ja hem
presentat un projecte articulat al Ministeri d’Hisenda, l’hem
presentat pactat amb la societat civil i amb els grups polítics,
hem treballat intensament en totes les reunions amb la societat
civil, que vull recordar i agrair una vegada més que som més de
80 entitats que estan afegides al... que lidera una mica el Cercle
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d’Economia, però que hi ha 80 entitats afegides que estan
treballant en aquesta línia. 

Ho hem plantejat a tots els grups parlamentaris, hem fet la
feina dins el Govern, hem presentat aquest text articulat al
ministre Montoro, li hem demanat totes les reunions una
vegada i una altra i evidentment seguim amb el calendari que
tenim marcat i el calendari que vaig pactar amb la
vicepresidenta del Govern d’Espanya és que a l’any 2017
tendríem un acord i a l’any 2018 es tramitaria a Corts Generals.
A principi del setembre hi va haver la reunió entre el ministre
i la consellera Catalina Cladera i a 24 d’octubre està prevista la
segona reunió entre els secretaris d’estat d’Economia per ja
avaluar la iniciativa legislativa.

Per tant, la feina el Govern la fa, el Govern de les Illes
Balears; del Govern d’Espanya no n’hi puc parlar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, jo tampoc no puc parlar amb el Govern d’Espanya,
hi poden parlar vostès i el Sr. Company, que hi parla, és a dir...
nosaltres l’únic que podem fer és mirar de mirar per a ca nostra
i exigir que els dos grans partits d’aquesta cambra que són el
PSIB i el PP tenguin l’eima suficient per no embullar més els
ciutadans de les Illes Balears i que aquests terminis que s’han
donat, que vostè diu que en principi la feina... que el govern
havia de fer l’està fent no es demori perquè la resta de
competitivitat que tenim dins un món com està ara no podem
passar dos anys més d’aquesta manera perquè si no serà un
perjudici molt gros.

Davant aquesta qüestió, estarem expectants, mirant que...
vostè acaba de confirmar que els terminis que s’havien donat de
final d’any, tenir una proposta pactada amb el ministeri hi serà
i que durant el 2018 es tramitarà, que quedi clar a tots els
ciutadans de Balears, sembla que fan feina, ara veurem si és
vera o no.

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 Socías):

Gràcies, Sr. President. Sembla no, hi ha una realitat. Miri,
veníem d’una legislatura on estàvem acostumats que hi havia
un govern amb majoria absoluta aquí i amb majoria absoluta a
Madrid, que anava a Madrid a dir amén; que resulta que

s’havien de pagar unes inversions estatutàries a què el Sr.
Company va renunciar; que resulta que el president Bauzá no
va ser capaç de presentar un sol conveni al Ministeri d’Hisenda
perquè arribassin els doblers a aquesta comunitat autònoma.
Aquest Govern sí que ha presentat cada any tots els convenis,
el que passa és que hi ha hagut nul·la voluntat política del
Govern d’Espanya del Partit Popular per solucionar els
problemes dels ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.

Però nosaltres no ens rendirem, jo li he dit que defensaré
sempre amb força els interessos dels ciutadans d’aquestes illes.
Hem presentat un projecte de llei, tenim el compromís del
Govern d’Espanya de què el complirà i si no el compleix esper
que tots junts anem a fer pinya a defensar el que és just per als
ciutadans d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta.

I.14) Pregunta RGE núm. 12484/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa als articles
155 i 116 de la Constitució.

Passam a la catorzena pregunta RGE núm. 12484/17,
relativa als articles 155 i 116 de la Constitució, que formula la
diputada Sra. Laura Camargo i Fernández del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula la Sra.
Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, President, bon dia presidenta, bon dia a tothom.
Vivim moments determinants i de cruïlla per a la nostra
democràcia, davant la possibilitat que aquesta situació, que
s’hauria de resoldre per la via del diàleg entre iguals, acabi amb
l’aplicació de més mesures dràstiques de força en línia del que
ja hem vist a Catalunya per part del Govern Rajoy després de
la massiva participació al referèndum de l’1 d’octubre.

Aquesta deriva autoritària es pot veure reforçada amb
l’aplicació dels articles 155 de la Constitució, que Ciudadanos
per cert ja porta dies ovacionant, i fins i tot de l’article 116. El
primer article es coneix en dret polític com de coerció federal
i suposa la submissió del Govern de la Generalitat al Govern de
l’Estat, és a dir, implica la suspensió de facto de l’autonomia
catalana.

El 116 és encara més dramàtic per a un estat democràtic i
de dret, ja que implica la declaració dels estats d’alarma,
d’excepció, o de setge i la suspensió de facto de llibertats
fonamentals com la de circulació, expressió, comunicació,
vaga, l’habeas corpus, etc.

Totes aquestes mesures implicarien clarament “ulsteritzar”
Catalunya i posar en perill les llibertats més bàsiques a
qualsevol indret de l’Estat i a qualsevol ciutadà i ciutadana,
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això es podria replicar a altres indrets i no només a Catalunya.
La qual cosa ens preocupa especialment. A més a més la
setmana passada el Rei va creuar el Rubicó i va lligar la seva
sort al Partit Popular, manifestant-se de manera encara més
autoritària i amenaçadora que en Rajoy i que la vicepresidenta
del Govern.

Aquesta escalada repressiva arribà ahir a un punt àlgid quan
el Sr. Casado advertí al president Puigdemont que anés alerta
si no volia acabar com el president Companys, que va ser
torturat i afusellat l’any 40...

(Remor de veus) 

L’altre dia també a ca nostra vam patir els atacs ultres quan
a una manifestació per la unitat d’Espanya, es va esbucar una
paradeta de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca i una
ciutadana va ser agredida. I d’aquí la nostra pregunta Sra.
Presidenta, quina opinió li mereix la possible aplicació per part
del Govern central dels articles 155 i 116 de la Constitució?

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. Evidentment
vostè toca jo crec que el punt de més actualitat que ens
preocupa i ens ocupa crec que a tots els ciutadans de tot
Espanya, evidentment d’una forma especial als de Catalunya i
també d’una forma especial als d’aquesta comunitat autònoma.
Hem dit en moltes ocasions que hi ha un conflicte polític, un
conflicte territorial que dura fa molts d’anys i que
desgraciadament han estat incapaços les dues parts d’establir el
nivell de diàleg suficient per poder arribar als acords que
necessitaríem en benefici de tots els nostres conciutadans i
conciutadanes. 

Aprofit aquesta pregunta que vostè em fa en un dia tan
transcendental com avui, per demanar formalment al president
Puigdemont que no declari unilateralment la independència,
que està fora de la legalitat i basada en un referèndum que no
es pot agafar com excusa per poder prendre aquestes
decisions...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

...unilaterals.

De la mateixa manera, deman al president del Govern
d’Espanya que de cap manera un conflicte que és polític, es pot
arreglar només amb la justícia i amb la policia, que no es pot
arreglar amb la repressió, que no es pot arreglar suspenent
l’autonomia. Per tant, vull ser clara, ni DUI ni article 155,
diàleg!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. El problema és que precisament el
Sr. Sánchez deia l’altre dia que es posaria al costat de qualsevol
proposta de resposta de l’Estat i això claríssimament pot
indicar que es posaria al costat del 155 i del 116 fins i tot,
encara que no correspon al Congrés votar el 155 si el 116, com
he dit, que és el més greu de tots, perquè suspèn claríssimament
totes les llibertats.

En tot cas avui el Grup En Comú ha registrat una moció en
què el vostre partit, el seu partit té l’oportunitat de votar avui
horabaixa una moció a la qual clarament es pot expressar la
voluntat del Partit Socialista, vostè demana a Puigdemont que
no declari la DUI, demani també al seu partit que avui
horabaixa es posicioni al costat de totes els forces que estan en
contra de l’aplicació de mesures i sí de diàleg.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camargo, se li ha acabat el temps.

(Alguns aplaudiments)

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. Sra. Camargo, em permetrà que jo
no faci valoracions sobre tot el que pensen i decideixen cada un
dels partits polítics. Jo sí que li diré una cosa, crec que és un
conflicte territorial que fa molts d’anys que existeix, n’hi ha
molts que fa molt de temps que defensam la paraula del diàleg,
però sobretot la proposta política i la reforma. No és possible
dir, hi ha un costat que ha fet una proposta, que ens agradarà
més o manco, una proposta política d’independència, a mi no
m’agrada, ja ho he dit mil vegades. La segona part, l’altra part
no ha estat capaç de fer una proposta engrescadora per a
Catalunya. No hi ha una proposta política als catalans per dir-
los per què han de quedar Espanya...

(Alguns aplaudiments)

..., no hi ha aquesta proposta política per part de qui governa,
qui té la responsabilitat de fer-la, qui governa Espanya, i és el
Partit Popular. I a mi m’agradaria que enlloc de decisions i
declaracions incendiàries, com la d’ahir del Sr. Casado, que no
ajuden a la democràcia, sinó que la posen en perill, fossin
capaços d’establir una proposta que engresqués els catalans, de
reforma veritable de la Constitució espanyola, de més drets per
als ciutadans i ciutadanes, de més llibertat, de més democràcia,
de més competències i d’un finançament, que, per cert, manca
als catalans, però sobretot ens manca a aquesta comunitat
autònoma. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 12493/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures de reactivació
econòmica.

Passam a la quinzena pregunta RGE núm. 12493/17,
relativa a mesures de reactivació econòmica que formula la
diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta del Govern,
benvinguda sigui la crida a la legalitat i benvingut el seu retorn
dins l’ordre constitucional.

(Alguns aplaudiments)

És un fet que el seu Govern governa amb unes condicions
econòmiques molt favorables i ja sé que vostè si estàs en el
meu lloc seria incapaç de fer-ho, però li puc assegurar que des
del Partit Popular n’estam molt contents; estam molt contents
d’aquest creixement econòmic, estam contents de què tengui
1.050 milions més dins els calaixos per gastar; estam molt
contents que pugui pagar en temps als proveïdors, faltaria més
amb 1.050 milions d’euros més dins els calaixos! I estam molt
contents del ritme econòmic d’aquesta comunitat autònoma.

Per tant, tot això ja ho he dit jo, s’ho pot estalviar a la seva
resposta. Jo li faig una pregunta molt concreta, quina mesura
econòmica ha posat en marxa el seu Govern per apuntalar
aquest creixement econòmic, o per ajudar a qualque sector amb
potencial de creixement?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Prohens per aquesta
pregunta, que aquesta sí que sembla d’autobombo perquè
contenta a vostè no li veig, jo hi estic molt, perquè efectivament
l’economia va millor del que anava quan vostès governaven i,
efectivament, les xifres són bones i encara que no vulgui les
diré, perquè crec que és important que se sàpiguen.

El creixement econòmic el segon trimestre del 2017 és d’un
3,9%; entre gener i juliol del 2017 s’han creat 1.783 empreses;
entre gener i agost del 2017 la facturació del comerç ha pujat

un 3,1%; l’índex de producció industrial entre gener i agost del
2017 ha pujat un 3,2%; les exportacions han crescut un 124%,
el més alt de tota Espanya; els indicadors laborals són bons,
Balears continua consolidada com l’única comunitat autònoma
amb un nivell d’ocupació superior a abans de la crisi, Balears
continua encapçalant el dinamisme laboral.

I Sra. Prohens, li diré que no ens conformam perquè la
riquesa que es crea encara no es redistribueix de forma justa.

I això ha estat gràcies als emprenedors, als empresaris, als
treballadors i a les polítiques que fa el Govern. I li puc dir molt
breument, perquè amb dos minuts i mig no en tenc prou, però
des que tenim la primera Llei d’indústria, tendrem la Llei
d’habitatge, el Pla d’internacionalització d’empreses, el Pla de
modernització, al SOIB formació dual sectors estratègics, la
Llei general turística, afavorir les reformes dels establiments
turístics, el suport al sector primari, l’aposta per les empreses
innovadores, l’aposta per l’economia social, l’aposta per les
energies renovables, l’aposta per la Llei de dependència, per
l’educació, per la sanitat. Tot això crea llocs d’ocupació de més
qualitat. I en aquesta línia seguirem treballant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. Té la paraula Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, s’ha de ser agosarada
per parlar de suport al sector primari, de la Llei turística o de la
Llei d’indústria, s’ha de ser agosarada, Sra. Armengol.

Jo li deman: quina llei ha posat en marxa per modernitzar
algun sector econòmic per eliminar traves burocràtiques? Jo li
diré la seva política econòmica: vostè ha apujat els imposts, a
tothom, i n’ha creat de nous, per a tothom; ha apujat les taxes,
a tothom, i n’ha creades de noves, per a tothom, i encara no
hem acabat de comptar. Amb més doblers que mai segueix
exprimint les butxaques dels ciutadans de Balears. I jo també
li vull donar algunes dades de la seva gestió, Sra. Armengol:
baixa el cost salarial el 2016, cosa que no passava des de 2013;
més imposts per distribuir la riquesa i baixen els salaris? Per
primer cop des de 2008 apuja l’atur el mes de juliol, no és una
bona dada. Més dades: cau un 6,6% la xifra de negoci de la
indústria balear, i l’entrada de comandes cau un 2,1%; en el
conjunt d’Espanya passa al revés, es factura un 5,5% més i les
comandes creixen un 4,4%. Creix la xifra de negoci a totes les
comunitats autònomes excepte -sorpresa- Balears. 

Més dades. És cert que baixen un 4% els concursos de
creditors, però es disparen un 15% les dissolucions d’empreses
a Balears. Què passa, Sra. Armengol? Quina lectura en fa? I,
sobretot, quan es pensa posar a l’acció? Si ho atura tot amb
moratòries i amb prohibicions tot s’aturarà. I el darrer fet: què
ha passat amb La Caixa? Per què el que era la caixa d’estalvis
de Balears, de Catalunya i Balears, després de tenir-ho decidit
decideix anar-se’n a València? Què passa que el seu govern ja
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no encisa ningú? Què passa que ningú no està emocionat amb
el dead line de 2030 dels seus socis?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens... Sra. Prohens, se li ha acabat el temps...

LA SRA. PROHENS I RIGO:

El que passa és que sabem què hi ha darrere...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

..., moltes gràcies.

(Se sent de fons la Sra. Prohens i Rigo de manera
inintel·ligible)

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Prohens, els veig molt
“desnortats”. Jo no seré com el Sr. Company, que va dir que
l’economia anava com un tir, a Balears; no, no ho diré, ho ha
dit ell, ho ha dit ell, i ho ha dit ell amb un govern d’esquerres
que per a vostè és molt radical però que aconsegueix que
efectivament l’economia es vagi consolidant amb uns
creixements molt raonables, i el que està treballant el meu
govern amb molt d’orgull és que la riquesa que es crea, que
se’n crea a les Illes Balears amb un govern d’esquerres,
serveixi per arribar a totes les butxaques dels ciutadans, i per
això efectivament feim una política fiscal justa. Vostès varen
apujar tots els imposts a tots els ciutadans, sobretot als que
menys tenien, en època de crisi econòmica, varen ofegar els
ciutadans d’aquesta terra. Nosaltres hem apujat els imposts
només a aquells que més tenen, un 3% dels ciutadans
d’aquestes illes que ho poden pagar perquè, efectivament, el
seu govern d’Espanya no ens dóna el que és just. Aquesta és
una política que hem fet.

Després, sí, fem feina per millorar els serveis públics, i quan
milloram un servei públic el ciutadà ha de gastar menys de la
seva butxaca: quan posam beques escolars, quan posam llei de
dependència amb fortalesa, quan augmentam la sanitat
pública... Tot això significa més estalvi per als ciutadans
d’aquestes illes. 

I sobretot animam a apujar els salaris i, Sra. Prohens, em
diu que els salaris es devaluen. Escolti: el conveni d’hostaleria
i el de comerç afecten 137.000, un, i 50.000 treballadors,
l’altre, i pujaran gràcies al fet que també hi ha hagut uns
empresaris i uns treballadors responsables i que hi ha un govern
que ha intentat fer el possible perquè això sigui viable.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. 

II. Interpel·lació RGE núm. 10783/17, presentada pel
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a polítiques del Govern en matèria de
sanitat vegetal i lluita contra el xylella fastidiosa.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat de la Interpel·lació RGE núm. 10783/17,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS, relativa a polítiques del Govern en matèria
de sanitat vegetal i lluita contra el xylella fastidiosa.

Intervenció del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, hi ha un
verb que és parlar, rallar, xerrar, que l’empram molt les dones
i els homes que ens dedicam a la política, però el verb decidir
ens costa la mitja de Son Beco, i jo crec que és el moment
d’emprar el verb decidir i deixar el de rallar, parlar o xerrar.

Com veu, la interpel·lació és sobre les polítiques del
Govern en matèria de sanitat vegetal i lluita contra el xylella
fastidiosa. Primer de tot li he de dir que fa sis mesos a les Illes
Balears, les quatre illes, hi havia com una commoció de la
informació que es va donar sobre el Xylella. Arribà l’estiu i els
cotxes de lloguer, el tot inclòs, el turisme de borratxera, no
poder llogar... varen fer que ens centràssim en altres coses. Em
consta que el seu departament ha seguit fent feina, però, per a
nosaltres, amb pocs recursos, amb pocs recursos; necessita
recursos. 

Primer de tot també li he de dir que aquesta interpel·lació
que li feim avui la feim des de l’esperit positiu i constructiu, Sr.
Conseller, de trobar la millor solució a un problema molt, molt
greu, molt greu, que pot canviar la imatge de les Illes Balears
si no l’afrontam de forma decidida i intel·ligent. Volem saber
exactament el Govern què sap d’aquesta malaltia, si realment
és conscient del que està passant i quines són les actuacions que
es duran a terme per evitar un desastre ecològic a totes les
nostres illes, especialment, de moment, Eivissa, Menorca i
Mallorca. 

Segons les dades de la conselleria el passat mes de setembre
tenen comptabilitzats 431 positius; sincerament, trob, trobam
que són pocs; ho dic després d’escoltar Unió de Pagesos,
ASAJA i la Mesa agrària, amb els quals m’he reunit en diverses
ocasions. El que ells diuen és molt més greu i tot que la
informació que treia el Diari de Mallorca ahir i avui. Aquest
cap de setmana en aquest diari teníem les dades aportades pel
científic Eduardo Moralejo, que xifra en 1milió els ametllers
afectats pel Xylella només a l’illa de Mallorca; 150.000
d’aquest milió ja són morts, això és ni més ni manco prop d’un
70% del total. M’ha de creure que aquestes dades semblen molt
manco de les que conten els pagesos, que viuen ben a prop
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d’aquest problema, d’aquesta malaltia; les seves dades podrien
ser més grosses. Li demanam: quan detecten un positiu, fan les
mateixes proves a tots els arbres que hi ha al seu costat? O com
que tenim aquest positiu després ja deim “bé, tota aqueixa zona
està infectada”?, perquè si feim proves a tots serien molts més
arbres del que realment s’han dit fins ara.

El passat 19 de setembre vaig demanar a la presidenta en
aquesta cambra per aquest tema. Em va confirmar les cinc
línies d’actuació del Govern contra el Xylella, i a continuació
li anomenaré i passaré a formular-li els dubtes o els punts
conflictius que pensam que presenta cada una d’elles. 

La participació en les meses insulars, en les organitzacions
agràries i en les meses sectorials; quina participació és aquesta
en què no són informats els que estan en contacte directe amb
la plaga, pagesos i propietaris?; són informats posteriorment.
Una participació que no té en consideració els consistoris o els
encarregats municipals d’aquestes àrees als quals acaben
recorrent els particulars quan es troben davant una planta
infectada, no tenen aqueixa informació. Són molts els que
reclamen més informació i coordinació en la difusió de la
mateixa; s’han fet reunions locals o comarcals amb pagesos i
propietaris? Pensa fer-ho, en pla gros, en pla potent?, comarca
Nord, comarca de Llevant, comarca del Raiguer, comarca de
Tramuntana, comarca del Migjorn, ho pensa fer? S’ha reunit
amb els ajuntaments per facilitar-los tota la informació i
explicar-los el protocol d’actuació; em consten els documents
que vostè ha elaborat, els tenc, fins i tot he anat a punts de la
seva conselleria a agafar documents d’aquests, els dos, el llibret
i el desplegable, per dur-los a batles nostres perquè la
conselleria no els hi havia duit ni els havia dit “tendrem una
reunió per explicar-los com funciona perquè vostès ens puguin
ajudar perquè això és més gros del que ens pensam”.

L’execució del Pla de contenció amb projectes específics de
prevenció, de control, d’investigació i de verificació de
compliment del pla d’acció, com estan?, aquests projectes
específics de prevenció que es varen anunciar? Després,
projectes específics d’investigació, precisament per saber
quines varietats seran més resistents a l’hora de fer les
replantacions que s’hauran de fer, que va anunciar la
presidenta; com estan?, quin temps tardaran?, sabem que no és
d’avui per a demà. Projectes d’experimentació per avaluar la
resistència d’aquest bacteri a diferents varietats, com estan?,
quins terminis tenen?; vostè sap que a Estats Units durant molts
d’anys, que han estat afectats també pel Xylella i encara
actualment gasten uns 50 milions d’euros anuals directes a
ajudes als pagesos i 50 milions, d’euros no, de dòlars anuals
per a la investigació. I duen molts d’anys gastant aquests
doblers per a la investigació i també molts d’anys gastant
aquests mateixos doblers per a l’ajuda directa als afectats.

A El Pi ens va alegrar molt que la Unió Europea es decantàs
per la política de contenció, conseller, decisió a la qual
contribueix sense cap dubte la nostra condició d’arxipèlag. No
pensin que hem fet un ou de dos vermells, és un ou normal i
corrent, però com que la mar ens fa de contenció és del que
realment ens hem vanagloriat tots, però no hem de ser beneits.
Ho hem dit des d’un primer moment això.

Per suposat donam suport a tots aquests projectes
d’investigació i experimentació, però ens agradaria saber les
dates, quan serà?, és a curt termini?, és a mig termini? Però, ens
podria detallar exactament quins són i quants de projectes estan
en marxa, amb quant de pressupost compten i si és possible
avançar alguns dels primers resultats aconseguits. 

El suport del sector agrari es tradueix en l’encomana de
gestió a TRAGSA pagant 576.000 euros perquè elimini el
positiu d’una manera subsidiària, sense cap cost per als
propietaris d’aquestes illes. Un cop eliminat l’arbre, què es fa?
És la nostra pregunta, conseller. 

És evident que aquest mig milió és insuficient si realment
hi ha un milió d’arbres afectats pel Xylella. També trobam
totalment insuficient un milió d’euros per a investigació i 2 del
FOGAIBA per mantenir el paisatge de repoblament. Parlam
que ens afecta, en el plànol mateix que vostè informava, afecta
el 80% de Mallorca, el 90% d’Eivissa i el 50% de Menorca.
Aquests doblers són insuficients, no arribam enlloc.

Necessitam, Sr. Conseller, un pla de lluita ambiciós contra
el Xylella, entenem que hi ha un escenari a mig termini i un
escenari a llarg termini que amb els cinc punts que va exposar
la presidenta poden ser interessants, insuficients de dotació. Si
ens explica, com li he demanat ara, què han fet amb aquests
plans, tal vegada seria insuficient en resultats, però no ho pos
en dubte, ja ens ho explicarà.

Però entenem que hi ha un curt termini, un curt termini, un
curt termini basat en la sanitat de les finques, en la capacitat de
no ser afectat pel vector, la necessitat de tenir les finques netes,
principi fonamental de les dones i homes pageses de les Illes
Balears durant el segle XIX i el segle XX que s’ha perdut, que
s’ha perdut. Molta gent té abandonades les finques perquè no
donen. Necessitam que hi hagi un pla ambiciós, que nosaltres
posam de 20 a 25 milions d’euros cada any, cada any, i que ara
vostè té un moment crucial que és la confecció dels
pressuposts, perquè pas pena que el tema urbà, el tema urbà
desconegui el desastre que hi pot haver a tota la part forana o
a fora vila de les Illes Balears. 

Necessitam que hi hagi 20 o 25 milions d’euros per actuar
directament a les finques en tres qüestions, la primera, que tot
estigui llaurat; la segona, que cada any es podi, i la tercera, que
s’esquiti amb productes que realment siguin compatibles amb
l’entorn per poder contenir i que s’estudiïn aquelles finques de
vinya, d’oliveres que no estan afectades encara i que es poden
veure afectades a veure si hem de fer de qualque manera
qualque tira de contenció amb aquestes lones que hi ha
ecològiques perquè el vector no voli i vagi cap aquestes llocs
a infectar aquests peus de vinya o aquests arbres, perquè vostè
sap que els preocupa a aquests pagesos i pageses. 

Davant d’aquesta situació, nosaltres pensam que té distintes
vies per ficar aquests doblers, una seria en totes aquestes ajudes
que hi ha hagut anys que es donaven per a espais naturals
protegits, i aquí entram dins espais naturals protegits de les
quatre illes, posaré un exemple que és la Serra de Tramuntana,
què passaria si es vessin afectades les oliveres mil·lenàries?
Què passaria? Què passaria si al final això muta cap als
alzinars? Què passaria? Idò, que no seríem iguals les persones,
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els homes i les dones que som en aquesta terra en molt poca
qüestió de temps. Per tant, necessitam que vostè tengui una
línia d’ajuda a través d’espais naturals protegits i després, com
que vostè té tot el cens dels pagesos i de les pageses que estan
en tema de qualsevol organització comú de mercat que existeix
a Europa, que ja reben subvencions en aquest sentit i com que
es tracta de contenció no generaria un dumping, i vostè ho
hauria de demanar a Europa, podria per aquí també ajudar. 

Després, una tercera línia, que és aquell que no és pagès que
té un tros de terra i el té abandonat i devora hi ha una vinya de
50 quarterades que actualment té una possibilitat de tirar
endavant amb una empresa. Aquest també haurien de tenir
una...

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

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, hauria d’acabar. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab, acab. Ha d’entendre, Sr. Conseller, que si no posa
doblers enmig perquè tothom llauri, esquiti i podi, com que
durant deu anys no ens hem assabentat d’aquest assumpte,
aquest home diu que l’any 2009 va poder entrar aquest tema,
durant vuit anys o nou o més, miri si som animals, seria
d’animals no racionals ara que tenim això aquí, que sabem que
pot quedar desert, no posar els doblers i ajudar la pagesia
perquè realment li llauri... 

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... li podi i li esquiti.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Té la paraula el representant del
Govern, el Sr. Vicenç Vidal.

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

Sr. Font, llaurar, podar, esquitar i qualque cosa més haurem
de fer, li dic. Però m’agrada que vostè hagi agafat els cinc eixos
que vàrem explicar de la política perquè la intervenció va
centrada en aquests cinc eixos amb un pla d’actuació,
participació, investigació, experimentació i mesures cap al
sector, cap al sector professional, i és hora de decidir, sí, i hem
decidit donar suport al sector agrari i hem decidit donar la cara,
aixecar el braç i dir que tenim Xylella i afrontar el repte, no
acotar el cap i passar de tapat, que era una opció.

Aquest govern va decidir donar la cara i donar suport a la
pagesia amb un pla d’actuació. El primer que ha fet ha estat fer
prospeccions, eliminar... analitzar positius i fer les eliminacions
pertinents amb l’objectiu de convèncer Europa que volíem la
contenció i no l’eradicació. Aquesta acció primera, que vostè
demana per què tenim aquests positius o per què tenim aquests
altres positius els fèiem amb aquesta vocació, escampats en el
territori per poder dir que tenim la contenció. Era l’objectiu que
teníem nosaltres amb aquest pla. Vostè ha donat les dades, 400
mostres han donat positiu en 14 espècies diferents, el 58% dels
positius han estat eliminats i s’estima que més de 2.610 plantes
han estat eliminades.

No donaré les dades per illes per facilitar més el debat, però
l’objectiu era clar, fèiem un mostreig i cercàvem el Xylella per
poder dir que abasta totes les Illes. No diguin ara vostès si
arriba o no arriba a la Serra, el que sabem ara és que està estès
per totes les Illes, que la zona de contenció són totes les Illes,
el que vàrem fer a Porto Cristo no va servir perquè estava estès
per totes les Illes, i ara hi ha investigadors que diuen que fa més
de vint anys que era aquí. En un any hem generat tot aquest
coneixement, però tenguin clar que l’objectiu era, i amb aquest
acord d’aquesta cambra, aconseguir la contenció i per això hem
fet feina.

Una vegada hem aconseguit aquesta contenció o que per
novembre se’ns donarà hem de seguir fent feina amb
inspeccions de forma sistemàtica per saber l’abast real, per
saber on en tenim més i on en tenim manco, però no
s’enganyin, la plaga no s’estén, és present a totes les Illes, la
plaga la coneixem cada dia més, no és que s’estengui. Per tant,
hem d’actuar en el seu conjunt de les Illes. Hem fet mostreigs,
hem de fer una quadrícula d’un quilòmetre per un quilòmetre,
seran 5.500 quadrícules que seran analitzades, ja hem analitzat
l’11% a Mallorca, el 56,1% a Eivissa, el 37% a Formentera i el
38% a Menorca amb aquest objectiu de ser sistemàtics, de
saber on en tenim més i on en tenim manco i on la trobam, però
tenguin clar que no s’estén, que ja hi és per tot.

Evidentment, amb estudis de vectors, ja tenim resultats,
tenim tres de vectors detectats, tres neofin... perdonin el meu
grec, l’spumaris, són tres subspècies diferents que són les que
ens fan de vector, en tenim tres identificats. Seguim fent feina.
Els primer resultats a la UIB són tres vectors i hem seguir fent
feina amb aquests vectors. 

Evidentment, vostè ha dit campanyes d’informació i
sensibilització. El novembre de l’any passat ningú no sabia què
era el Xylella, vostè agafi qualsevol ciutadà i a dia d’avui sap
perfectament què és el Xylella. Hem fet xerrades informatives
al sector agrari, més de cinquanta xerrades informatives. Hem
fet jornades específiques d’ametllers a fruits secs, al camp
mallorquí, a organitzacions com les DO oli, a ajuntaments que
ens ho han demanat, a vinya, DO amb (...). Hem fet tot un
material i vostè avui ha fet ús de tota la informació que tenim
penjada a la web on hi ha un (...), on hi ha tota la informació
sobre el Xylella, qualsevol persona actualitzada té totes les
presentacions que aquest propi conseller empra, estan posades
allà i les pot consultar.

També hem fet feina i avanços significatius amb unes
actuacions concretes a llocs més sensibles, com Son Mut, la
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Granja, Son Real, Sa Canova on tenim les connexions de
varietats locals, més de 441 varietats locals que hem de
protegir. Per tant, fem un principal esment fent franges de
protecció, fent un seguiment de l’evolució del Xylella en
aquestes zones on tenim guardats els nostres tresors. Per cert,
a Sa Canova, quan varen vendre a Sa Nostra ningú no hi va
pensar, que hi teníem el tresor de les nostres varietats locals.

Hem seguit actuant amb el Pla d’actuació en el control de
les nostres fronteres, amb 38 incidències remarcades per la
Guàrdia Civil; hem col·laborat amb ells perquè la plaga no
s’estengui cap el territori de l’Estat espanyol ni entre les Illes,
ja tenim diferents varietats, 38 incidències a dia d’avui
detectades per la Guàrdia Civil. El Pla d’actuació, per tant, està
funcionant, l’hem executat amb l’objectiu clar de la contenció.
Ara ens adaptarem, quan tenguem la contenció, al pla
d’actuació que haurem de fer.

Participació. Participació des de grups polítics d’aquesta
casa, que he d’agrair el consens i el suport rebut davant Europa,
crec que ha estat clau la unitat dels partits polítics, clau la unitat
del sector agrari, però també (...) participació amb el comitè de
direcció, amb la Guàrdia Civil, amb les meses per illes -
recordin que també cada illa té competències en agricultura
llevat de Mallorca, on la competència també recau en la meva
persona, per tant hem de coordinar les accions amb els
consells-; hem fet feina en l’ametller amb les meses sectorials,
on hi ha les principals organitzacions agràries però també el
sector representat pels principals elements d’aquest sector; les
DO d’oli, associacions agràries; en vinya les DO, les (...),
també amb tot el sector agrari. Per tant, reunions més
específiques, d’allò macro a allò més petit, perquè cada conreu,
cada cultiu haurà de menester unes mesures concretes. I
important la participació a nivell estatal, la pressió que hem fet
sobre el ministeri; he d’agrair especialment el rol que han fet
els eurodiputats, el rol que han fet a la Unió Europea per
convèncer l’Estat espanyol. Aquí els he d’agrair la participació
de tots per fer possible aquests fets.

Com deia vostè el tercer eix és la investigació. Resultats.
Tenim un projecte (...) adjudicat a l’Estat espanyol d’1,5
milions d’euros per a l’eradicació del Xylella; d’aquests 1,5
milions que hi dedica l’Estat espanyol, 200.000 vendran a la
UIB que seran per determinar temes de vectors. Fons
d’investigació a nivell europeu; l’EFSA, l’Agència Europea de
Sanitat Vegetal, ja ha adjudicat un projecte de 200.000 euros
per investigar els vectors específicament a les Illes Balears. I
amb fons propis, amb fons propis o d’impost turístic, hem
plantejat un import d’investigació d’1.050.000 euros per tres
anys en què estudiarem les taxonomies, els estudis de la relació
del Xylella amb els bacteris, amb altres bacteris i amb la
microbiologia del sòl; estudiarem quins vectors tenim,
estudiarem com afecte el canvi climàtic, com els afecta, quines
mesures agràries es poden adoptar..., tota una sèrie de
coneixement que hem de generar per assessorar bé els nostres
pagesos. El coneixement al servei dels nostres pagesos.

Però, com dèiem, aquesta investigació durarà un termini de
tres anys d’investigació a nivell de fons propis; de la Unió
Europea seran uns dos, tres anys; i l’estatal dic jo que va més
per llarg perquè (...) d’acord que ens donaven 200.000 euros ha
estat llarga, la cosa. 

Però anem a l’experimentació, el que feim des d’aquí, des
de l’(...), un organisme menyspreat, un organisme que potser no
ha tengut el reconeixement que es mereix, tots els treballadors
de la conselleria, que vull agrair el seu esforç, des de
laboratoris a tècnics de la direcció, empleats de SEMILLA, que
ja ha donat els primers resultats l’experimentació,
l’experimentació per saber quines varietats són més resistents.
Sr. Font, a dia d’avui, un any després, li puc donar una llista
dels primers ametllers que recomanam, quins segur que
s’infecten, quins hi ha possibilitat que resisteixin; això per a un
pagès és la bíblia, ara mateix. Si volem que replantin això els
ho hem d’assegurar al cent per cent, i estam fent feina per a
això. En un any tenim una primera pedrada de quines varietats
són resistents i quines varietats d’ametller no són resistents.
Això són resultats de l’experimentació.

I ara ens posam, quan tenguem la contenció, en
l’experimentació de substàncies actives per atacar el bacteri. A
Estats Units no han tengut èxit, però les varietats a Estats Units
són certament, segons quines, genèticament diferents de les
nostres. Per tant hi ha una oportunitat, i per tant ho provarem
als nostres camps d’experimentació, farem els camps
d’experimentació per saber si tenim bactericides contra ells.
També amb els nostres vectors, analitzarem quins vectors tenim
i també quins pesticides són més oportuns per atacar els nostres
vectors. El coneixement d’Estats Units ens pot servir de
referent, però evidentment hem de generar el coneixement amb
l’experimentació real a les Illes Balears.

I, el més important, quines pràctiques agràries ens donen
èxit. Estam trobant, com vostè deia, finques que no tenen
Xylella devora finques que tenen Xylella. L’abandó és un dels
grans motius perquè el Xylella s’estengui i campi lliurement,
però evidentment hem de saber quines pràctiques fan que
aquella finca en tengui i aquella no, i estendre aquestes
pràctiques, i potser haurem de canviar molts dels nostres
models d’agricultura.

Però de què serveix tot això, de què serveix? Per donar
suport al sector agrari i per emprendre mesures amb
coneixement de causa. No serveix de res prendre mesures que
no serviran, que queden molt bé, que inaugures una cinta i que
l’endemà no seran estructurals per al sector, i per això el cinquè
eix: mesures de suport al sector. Un pla de reestructuració,
vostè hi feia referència, però un pla de reestructuració amb
seny, que ha d’acollir tothom; vostè ho ha dit, hi ha gent
diferent: gent que és un pagès professional que seguirà
l’activitat, gent que no és professional, gent que té la finca
abandonada, per tant són diferents perspectives, i ja li he de dir
que aquest conseller s’entendrà primer amb els professionals,
en un horitzó de deu anys; per què de deu anys?, perquè el
primer escometrem arrabassades, el segon i el tercer es farà
guaret, i el quart es començaran les plantacions, i evidentment
que tothom esperarà que generem coneixement per saber què
vol replantar.

Per tant estic d’acord que necessitam molts de recursos,
molts de recursos per fer front al Xylella, però no ens hem de
precipitar, els hem de posar a mesura que el sector els demani,
i ara mateix crec que amb 1 milió d’euros per a replantació, 2
milions, podrem fer front a les 250 hectàrees que creim que el
sector pot engolir per a l’any que ve, i any rere any hi ha
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d’haver un compromís de tots els membres d’aquest parlament
perquè hi hagi els diners necessaris per fer front al Xylella. Ja
hi hem posat els recursos des de la conselleria i evidentment
continuarem fent feina. 

Però vostè ha tocat una tecla important, els minimis; moltes
ajudes no són possibles per al sector, perquè ja tenen molts de
minimis, i aquestes ajudes solen anar per a minimis; ja hem fet
mesures de replantació, i per això modificarem el Pla de
desenvolupament rural, per apujar el percentatge de suport a
actuacions de modernització del cultiu de fruiters, així és una
porta d’entrada també a moltes inversions, apujant el
percentatge de finançament. A més a més cobrirem l’aportació
de l’Estat que ha deixat de fer als fruits de closca; amb tota la
crisi del Xylella l’Estat -vergonya aliena em fa- ha llevat les
ajudes a la fruita de closca, en el seu pitjor moment fa aquesta
actuació. Tranquils, la comunitat autònoma posarà aquests
doblers que fins ara posava l’Estat.

I evidentment hi haurà d’haver plans de tractaments, de
fitosanitaris, amb seny; els fitosanitaris s’han d’emprar per
lluitar contra els vectors. Hem de recomanar diferents
fitosanitaris per a agricultura ecològica, per a agricultura
convencional, han de ser admesos en el mercat, i per tant hem
d’anar amb molt de seny de no fer més mal que bé, però hi
haurà plans per fer aquestes actuacions, i hem d’incorporar
finques per col·laborar amb nosaltres per generar aquest
coneixement. Gràcies al sector agrari estam avançant
rapidíssimament en l’experimentació perquè entre tots
compartim els coneixements.

I una sisena, que és la fons i que ningú no ha toca. El
Xylella no és la primera plaga que ens arriba; ara el Sr.
Moralejo diu que els anys noranta. Què està passant a les
nostres fronteres?, què està passant als controls?, per què ens
entren constantment plagues?, quin és el descontrol que tenim
a les fronteres d’Europa?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vidal, hauria d’anar acabant.

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

...serps, diferents plagues que ens estan entrant? Aquí és el punt
clau que hem de fer. Evidentment l’abandó i l’entrada d’altres
plagues són els dos reptes; per a l’abandó del camp, tot el
suport als pagesos, a la seva renda, i aquest govern així està
compromès. El control de fronteres esperem que l’Estat
espanyol s’espavili.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sr. Vidal, passarà temps que hi hagi qualcú, un grup com el
nostre, El Pi, que li ofereixi el que li hem ofert avui, passarà
temps perquè..., sí, sí, sí, li hem ofert que vostè reclami 20 o 25
milions d’euros al seu govern, perquè vostè els necessita, els
necessita.

Estarà d’acord que aquest és un problema mediambiental.
És més gros mediambientalment que altra cosa, i segurament és
un problema a causa del canvi climàtic, segurament, amb estius
més llargs i hiverns més curts, amb floracions d’ametllers que
fa quinze anys o deu anys que deim que són dia 8 de gener i ja
hi ha ametllers florits. Clar, el tema de menys aigua, estius més
llargs, ha canviat, ha estressat, ha rebentat els ametllers que
teníem que feia 40 i 50 anys que vivien dins un clima que era
distint del d’ara. Això vostè ho sap i vostè, que és ecologista
més que ningú, hauria de tenir això com la principal qüestió del
que està passant, perquè potser que els homes desapareguem,
però potser no desapareixeran les plantes, eh?

Vostè diu “suport al sector agrari”. Jo no sé les reunions
que vostè ha tengut amb qui les ha tengut, però si només les ha
tengut amb el sector que representen els sindicats i amb els
seus, no anam bé, perquè amb la gent amb què ens hem trobat
El Pi, que hem anat a parlar, quan els deman com han de
procedir amb un positiu, no ho saben; quan he parlat amb
segons quins batles nostres m’han dit: “No, no ens han telefonat
per dir-nos que facem això; l’únic que hem fet ha estat entrar a
la pàgina web per veure-ho, però ningú no ens ha cridat per
reunir la gent en aquest sentit”. El suport al sector agrari és la
frase més malmenada per tots els partits polítics aquests darrers
30 anys, suport al sector agrari, allò de què els pollastres un dia
pensaran que no tenen plomes, ja comença ser prou realitat dins
una societat tan urbanita com tenim, suport al sector agrari. No
es tracta de suport, es tracta de doblers al sector agrari, doblers,
doblers, Sr. Conseller! I els ha de menester vostè, és que els ha
de menester vostè, no entenc per què es queixa.

Vostè diu que ja tenim l’abast real, i després, no s’estén
més..., hem de saber l’abast real i després diu, seguidament:
“no s’estén més perquè és present a totes les illes”, idò ja té
l’abast real, no l’ha d’estudiar a l’abast real si el té a totes les
illes ja sap que és per tot, per tot. No ha d’estudiar l’abast real,
és que és per tot. I si hi ha qualque indret que després no n’hi
troba fantàstic, serà una alegria saber que aquelles 1.000
quarterades no estan infectades. No perdi temps en l’abast real,
vostè mateix reconeix que és per tot.

Nosaltres pensam que hauria de fer xerrades informatives
amb els ajuntaments, no tan sols amb els pagesos, perquè vostè
a Balears sap qui hi ha donat d’alta a la Seguretat Social de
pagès al 100% que n’hi ha? 1.500? 1.800? 2.000? De què
parlam aquí quan parlam de milers i milers d’hectàrees, parlam
de propietaris de terres que són molts d’ells els que les tenen
abandonades i que vostè sap perfectament que si estiguessin
llaurades i si els arbres estiguessin podats, estiguessin
exsecallats, seria molt més fàcil lluitar contra la propagació,
fins i tot de mirar d’estudiar com si està afectat, com li pot
desaparèixer. 
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La pregunta que li faig jo, si estigués tot llaurat i tot podat,
a què no tendríem la meitat del problema? Això ho diu
qualsevol pagès o pagesa de les Illes Balears. Idò si vostè sap
això, que és l’a, e, i, o, u de la pagesia, jo no sé si vostè ha fet
mai herba a marjal. Jo anava amb el meu... -no, no, escolti, no
se’n rigui- jo tenc 56 anys i jo he tret patates amb bigalans i he
arrabassat mongetes amb les mans i he entrat les mongetes a
l’era i he anat a fer herba amb la meva padrina amb el xipó,
perquè tenir la finca neta era una qüestió de dignitat, era una
qüestió de prestigi, m’escolta bé? I era més important saber que
no hi havia un bri d’herba, que si entraríem avui totes les
mongetes o els acabaríem d’entrar demà, els entrarem demà, ja
ho veurem. Més important era no tenir herba, perquè si passava
qualcú pel camí no digués “en barral és un groller”. I vostè sap
que si avui no hi hagués herba i tengués l’ajuda que mai s’ha
pagada d’aquestes dones i homes pagesos de les Illes Balears
que tenien les finques ben cuidades, no tendríem la meitat del
problema del Xylella. 

Nosaltres, El Pi li diu, posi doblers per a les finques a tres
nivells sense cap dubte, nivell 1 el que s’hi dedica al 100% i
que té explotacions que funcionen. Dins aquest nivell 1 fiqui-hi
els paratges naturals protegits que té la Serra de Tramuntana i
que pot córrer un perill molt gros. Nivell 2, a qui està a mitja
jornada d’alta de pagès. I nivell 3, a tothom que té una finca,
perquè si la té abandonada estarà bruta. Després el curt termini
i el llarg termini, que és la investigació, tota aquesta feinada
que jo li reconec del seu personal, de la Universitat. Jo no li he
posat en dubte en cap moment, només li dic que també li falten
més doblers per investigar, aquesta ja la farà vostè amb el
temps que sigui necessari. Però hi ha un curt termini on ningú
està actuant. I davant aquest mort ningú hi plora, hi ploraran les
noves generacions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Correspon ara parlar al Govern. Té
la paraula el Sr. Vidal.

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

Sr. Font, jo no sol fer mencions al meu padrí, si vol li ho dic
a ma mare, ma mare és Anita de s’Erbossar i n’Anita de Son
Trobat, a Bunyola de Son Trobat i a Banyalbufar de s’Erbossar.
Vull dir, lliçons de pagesia les justes i les necessàries. Però jo
no vaig de pagès, com ho eren mon pare i ma mare, o com era
el meu padrí, per respecte a ells, perquè jo no ho sóc, sóc una
persona que gràcies al seu esforç i a la seva suor, ha pogut fer
els estudis i som aquí. Respecte total a la pagesia i no hem de
fer de vegades segons quins estigmes damunt ells.

Si em permet, donar-li les gràcies Sr. Font per la seva
actuació. I li don les gràcies amb sinceritat perquè ha dut un
tema important aquí a la taula, que és parlar sobre el Xylella, ha
posat de manifest l’important que és..., Sr. Font (...), Sr. Font
si em permet, deixi de discutir amb ells, ho parlam jo i vostè ....

(Remor de veus)

Sr. Font, li donava les gràcies i també crec que no ho faré
poques vegades, perquè m’ha interpel·lat damunt un tema que
és molt preocupant i que és un fet greu i que és important que
tots els grups polítics en prenguem constància. I per això li
agraesc totes les seves propostes i les seves propostes les
acollirem i les hem parlat a les meses amb el sector agrari.
Entengui vostè que per a mi la prioritat és el sector
professional, després anirem baixant de nivell, amb taca d’oli,
com vostè ha dit, efectivament anirem centrat els recursos amb
els professionals, amb l’estratègia que ells marquin, després
parlarem en altres espais, que ja hi ha ajudes de l’impost
turístic que van dirigides als propietaris de les finques, que
sortiran aquest proper mes, evidentment això ho fan des de
Medi Ambient i no li ho havia comunicat, però sàpiga vostè
que hi haurà ajudes per als propietaris de finques en espais
naturals protegits.

També evidentment moltes mesures que anam adoptant,
canvi climàtic sí que és una preocupació, una preocupació que
ens ocupa. Per això prenem a vegades decisions dolorosos, com
l’altre dia aprovar 2 parcs fotovoltaics de grans dimensions dins
sòl rústic, perquè ens hem d’adaptar, hem de canviar aquest ús
d’Es Murterar, hem de tancar segons quines emissions que
tenim. I evidentment el sector agrari és un sector sensible al
canvi climàtic. Ho he viscut, que m’ho digui a mi en primera
persona, amb inundacions i sequera i hem estat al seu costat, a
diferència del Govern de l’Estat, en aquests dos episodis hi hem
estat. I no dubti..., si hi hem estat en les inundacions i en la
sequera, hi estarem en el Xylella, no ho dubti en cap moment. 

El que hem de posar són els recursos que fan falta en el
moment en què fan falta i a la demanda que ens pugui absorbir
el sector. I el propi sector ens ho ha dit, hem fet més de 50
reunions i ens han dit escoltau, si posau 20 milions de cop,
enguany no els digeriríem. No tenim capacitat per moure 20
milions enguany. El que hem de fer és un pla a 10 anys i cada
any hi ha d’haver els recursos necessaris, si en fan falta 3, 3; si
en fan falta 4, 4; si en fan falta 5, 5. Però la capacitat que té el
propi sector per absorbir.

Desgraciadament estam parlant, vostè deia d’1 milió
d’arbres. És a dir, el 70% damunt les 15.000 hectàrees
d’ametllers que tenim..., a la PAC ens surten aproximadament
aquest milió d’arbres. Això és un repte molt important, però
entenguin que primer anirem als professionals, a qui viu i es
guanya la vida amb això i després paral·lelament actuarem en
tota la resta de sectors, com no podia ser d’una altra manera. I
els ajuntaments estan informats des del primer moment, tal
vegada he de reconèixer que ens hem centrat en Europa, en
convèncer l’Estat, amb els grups parlamentaris. 

Però també hem anat a la FELIB, hem estat a la FELIB
explicant-ho, jo en persona, què era el Xylella, com s’actuava,
dient-los on podien trobar tota la informació, fent-los arribar
fulletons. Tots els ajuntaments que ens ho han demanat, els ho
hem fet arribar. Evidentment a tots els regidors, a tots els
batles, tal vegada un no pot arribar, però els vàrem convocar a
diverses reunions a la FELIB. La FELIB és (...) de participació,
he anat a explicar tema de residus, he anat a explicar temes de
Xylella, he anat a explicar temes de sequera, amb el president
de la FELIB tenim una bona relació i cada vegada que li he
demanat col·laboració per explicar alguna cosa als ajuntaments,
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m’ha obert les cases de la FELIB i ho he explicat. Si fa falta
que qualque batle necessiti més informació, a la seva disposició
Sr. Font, com no podia ser d’altra manera, col·laboram sempre
amb els ajuntaments perquè tenguin el màxim coneixement.

Però amb això estam. Li dic, no és una qüestió de falta de
recursos, posarem els recursos necessaris per fer front al
Xylella, a totes les línies d’actuació que siguin
importantíssimes, des de la investigació, l’experimentació, les
mesures de suport. Aquestes mesures de suport no les hem
d’improvisar, no hem de malbaratar els doblers, hem de saber
quins ametllers. Fa sis mesos no sabia dir-los quins ametllers
havien de plantar, ara els puc dir aquesta varietat sí, però
aquestes crec que no. I esper en un any o dos, poder-los dir
aquesta sí, 100% segur. Perquè si una persona han de
convèncer el senyor de què deixi les terres, o ha de renovar el
seu contracte per tenir 20 anys més poder-ho explotar, ha
d’estar segur del que fa i ha de poder anar amb les sabates ben
fermades, no ha d’anar de qualsevol manera. I per això estam
fent feina, per poder tenir la seguretat de fer les coses bé.

I en això estam i estic convençut Sr. Font que tant vostè
com jo sempre trobarem punts d’acord per parlar del Xylella,
per demanar finançament i esper sempre comptar amb el suport
d’El Pi.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, conseller. 

III. Moció RGE núm. 12318/17, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar 2017-
2018, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
10137/17.

Doncs passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la moció RGE núm. 12318/17
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del
curs escolar 2017-2018, derivada del debat de la interpel·lació
RGE núm. 10137/17.

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Nosaltres des del Grup Parlamentari Popular hem presentat
aquesta moció, crec que és prou completa, amb propostes
importants de millora dins la planificació i la gestió del curs
escolar, la gestió en general d’educació, a resultes de la
interpel·lació que vàrem fer fa un parell de setmanes al
conseller d’Educació. I pensam que és necessària i que és
positiva perquè hi ha tota una sèrie de propostes que podrien
ser aprovades i que podrien ajudar a instar el Govern a millorar
aquells aspectes que no han funcionat al principi d’aquest curs
escolar.

L’inici d’aquest curs escolar ha tengut evidents problemes
ocasionats, pensam que per falta de planificació, per
improvisació, per insuficiència de recursos econòmics que el
Govern va prometre i per fer front a les necessitats educatives
i que després no s’hi han destinat tal com s’havia promès i a
resultes d’això ens hem trobat que hi ha més barracons que mai,
que hi ha obres inacabades, que hi ha transport escolar
insuficient per als alumnes i que hi ha ràtios que superen alguns
límits aconsellables.

Tot això, si tenim en compte que estam en una legislatura
caracteritzada per la recuperació econòmica i per un increment
notable de recursos econòmics que el pacte pugui destinar a les
necessitats educatives, és evident que es requereixen tota una
sèrie de millores que fins ara no s’han fet.

Així, la nostra moció té un primer punt que fa referència
que el Parlament instaria el Govern de les Illes Balears a
incrementar els recursos econòmics destinats a educació amb
un compromís mínim de destinar mil milions d’euros al
pressupost anual de la conselleria, tal com es varen
comprometre a principi de legislatura; és a dir, no és una
proposta que nosaltres ens haguem tret de la màniga, destinar
mil milions d’euros, sinó que és un compromís electoral que va
fer el Grup Socialista de destinar mil milions d’euros, o que va
fer el pacte, o de destinar un determinat increment d’IPC a
l’educació i per això nosaltres tal com aquesta proposta estava
publicada o estava exposada pels grups que governen, nosaltres
li demanam que la posi en marxa.

Un segon punt fa referència que el Parlament insti el
Govern de les Illes Balears a presentar un nou pla
d’infraestructures educatives dins el termini d’un mes. Pensam
que és urgent, que ja estam al mes d’octubre, que en un mes es
pugui presentar un pla real que modifiqui l’actual perquè el pla
que es va presentar per Nadal, per desembre, té moltes
mancances, ja des del principi es veia que hi havia
incorreccions, que hi havia municipis o centres que havien estat
oblidats i a més que hi havia necessitats que durant aquests
mesos s’ha comprovat que no s’havien cobert o que no s’havien
previst, més que res, i s’han posat en evidència.

Per tant, és necessari un pla d’infraestructures actualitzat a
data d’ara, real i que inclogui un compromís ferm de solucionar
totes aquestes situacions.

Una tercera proposta seria instar el Govern de les Illes
Balears a presentar, en el termini màxim de dos mesos, una
planificació temporal exhaustiva per eliminar part o el que es
pugui d’aquells 122 barracons escolars actuals i que visualitzi
a més el compromís que també s’ha adquirit per aquest pacte de
reduir-los a la meitat. Crec haver llegit que el conseller en
alguna ocasió havia dit que fins i tot arribaria a eliminar un
70% dels barracons. És clar, si han crescut un 30 o més d’un
30% des de l’any 2015 a 2017, ens queda un any i mig... seria
com a mínim congruent que presentàs un pla real a data d’avui
de com pensa reduir aquest 70% dels 122 barracons que tenim
actualment i, si no, que digui: idò mira, podem arribar fins aquí,
però que la gent sàpiga realment quins barracons s’eliminaran
i en quin moment concret s’eliminaran, i no d’aquesta manera
genèrica com es va presentar i que realment és evident que no
es compleix.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201712318
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201710137
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Un apartat quart, instar el Govern de les Illes a solucionar
els problemes de falta de transport escolar evidenciats al
principi d’aquest curs, que es presenti el més prest possible, li
posam un termini d’un mes, però crec que és una de les
propostes que necessita una solució urgent, màxim quan avui
ens hem aixecat amb aquestes notícies que surten de Menorca,
de nins fins i tot amb necessitats, discapacitats, que per
modificacions del contracte ja no tenen accés a les línies perquè
no passen prop de casa seva. 

Pensam que és una deixadesa total cap a les persones més
necessitades, els nins i els més necessitats dels nins que són els
discapacitats i les seves famílies i és molt urgent que es presenti
una solució. Així com per exemple altres mancances de
transport que hi ha hagut a la zona d’urbanitzacions, per
exemple, a Mallorca, vàrem veure també el mes passat a
principi de curs, on hi havia nins que havien de quedar a
l’aturada perquè no cabien dins l’autocar. L’autocar havia de
fer una volta i tornar a recollir aquests nins que arribaven tard
a escola. Pensam que això no s’ha de permetre i s’ha de
presentar una solució clara a totes aquestes mancances, a totes
aquestes retallades de transport escolar.

Així mateix se’ns va comentar i vàrem fer preguntes en
relació amb un fet concret que hi ha a Menorca i és que
determinats autocars públics van buits, tenen places buides i en
canvi hi ha centres concertats que no tenen tal vegada facilitat
per desplaçar els nins fins a l’escolar. 

Per motius de conciliació familiar i professional pensam
que seria positiu instar que s’estudiï, nosaltres no obligam, però
que al manco s’estudiï la possibilitat de compatibilitzar aquest
transport escolar públic amb el transport escolar dels nins que
són centres concertats, que en definitiva és una xarxa
sostinguda... forma part de la xarxa sostinguda amb fons
públics, de fer-ho compatible amb les condicions que
jurídicament es considerin convenients quan hi hagi aquestes
places i pensam que és una mesura positiva almenys estudiar-
ho i no hauríem de tancar les portes.

També un compromís seriós i concret a establir un límit
màxim de ràtios escolars per als centres balears. Nosaltres hem
posat 20 alumnes a infantil, 25 a primària i 30 a secundària i
batxillerat no perquè considerem que el Govern a dia d’avui les
pugui complir, sinó perquè és el Govern el que s’hi ha
compromès perquè ha signat un document de pacte educatiu on
la Sra. Armengol va acceptar, ja fa així mateix un parell de
mesos, abans d’aquest curs escolar, on consten aquestes xifres.
És clar, si un signa aquest document abans d’un curs escolar i
el següent curs escolar continua incomplint això que ha signat
i públicament ha fet un acte per demostrar que estava d’acord
amb aquestes xifres, idò hauria d’explicar què passa, instar a
complir-ho i si no ho podem complir... i nosaltres ens
comprometem a aquestes altres xifres.

Així mateix a adoptar solucions específiques a aules amb
presència d’alumnes amb necessitats específiques especials
perquè les ràtios també han de ser diferents en aquelles aules
que tenen més nins amb necessitats especials i després
evidentment incrementar la dotació de recursos i personal
específic per atendre diversitat d’alumnes tant els nins NESE
com els nins NES, tots aquells nins que tenen necessitat d’un

suport específic o d’una adaptació curricular i tota una sèrie
d’especialistes educatius o que necessiten una atenció a la
diversitat perquè són nins que vénen de fora necessiten millorar
les condicions que hi ha avui dia i això està claríssim perquè ho
veiem dia sí i dia també per les denúncies que fan públicament
les famílies.

Nosaltres pensam que la manera tal vegada més objectiva
de fer-ho, perquè és un tema del qual no s’ha de fer política, és
un tema que s’hauria de millorar sí o sí de la mà de tots, és que
es facin informes per part dels serveis tècnics de la conselleria
de la mà d’Inspecció Educativa, de la mà de l’Institut de
Qualitat i amb partides... aquelles dades objectives que fixin els
serveis tècnics es compleixin sí o sí, sigui prioritari destinar
recursos a aquestes millores.

Dit això, vull aprofitar abans que acabi el meu torn, perquè
hi ha hagut prou esmenes a aquesta moció i com que jo deia
que era una moció positiva el que vol el Partit Popular és que
puguin sortir endavant perquè millori la situació a les nostres
escoles, els comentaré aquelles esmenes que s’han presentat, el
nostre punt de vista i com les podríem acceptar o no.

Les esmenes de MÉS per Mallorca, la primera esmena que
fa referència que els 1.000 milions d’euros de pressupost vagin
coordinats... o depenguin del finançament del Govern de l’Estat
no la podem acceptar, si aquest govern del pacte tot el que fa
ho fa pendent que l’Estat doni doblers a més quan té una
recuperació econòmica, que hem dit fa una estona de 1.050
milions d’euros més, és clar, no sé si necessitam govern, n’hi
hauria prou que l’Estat enviàs recursos i les escoles els
gestionassin. Un govern està per gestionar els recursos que té,
màxim si té molts més recursos dels que s’ha trobat l’anterior
govern al 2011 quan ells varen deixar el Govern.

La segona esmena no la podem acceptar tampoc, de MÉS
per Mallorca, perquè insta a continuar la reducció de ràtios, per
allò que he dit abans, si hi ha un document de pacte que han
signat amb unes ràtios, si sabem que hi ha centres, que a més hi
ha centres que la comunitat educativa està dient que són ràtios
que són pràcticament il·legals no podem continuar millorant, al
contrari, el que hem de fer és posar fil a l’agulla i aprovar la
proposta que el Partit Popular presenta.

La tercera esmena que presenta MÉS per Mallorca amb
voluntat d’intentar arribar a un consens nosaltres podríem
acceptar-la sempre que es modificàs la redacció, si MÉS per
Mallorca ho considera, que diria: “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a avançar amb
solucions específiques per aula la presència d’alumnat amb
necessitats educatives específiques”. Pensam que no és la
nostra redacció tan acurada, però si hi ha voluntat de consens
entre tots podríem fer aquesta passa endavant perquè el Govern
avançàs en aquestes mesures.

L’esmena quarta... també la podríem acceptar si es
modificàs..., fa referència a l’apartat sisè, si es modificàs la
redacció i digués: “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a incrementar recursos i personal de suport per atendre
alumnes amb necessitats específiques i necessitats educatives
especials en funció dels criteris establerts”, és a dir, que
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l’increment es fes en funció d’aquests criteris que hem dit
tècnics que serien objectius i vàlids per a tots.

I de les esmenes del PSOE, evidentment la primera que fa
referència a continuar actualitzant el pla d’infraestructures és
que, és clar, si tenim més barracons que mai no sabem si
aquesta esmena s’ha redactat amb coherència amb la realitat o
té un punt irònic, però realment el pla... un pla (...) no ha servit
de res perquè no és compleix. 

Tampoc la segona, que fa referència a continuar amb la
reducció de barracons, si és que els barracons no es redueixen,
s’incrementen, si continuam amb la mateixa línia arribarem a
200 a finals de legislatura, per tant no la podem acceptar.

I sí podríem acceptar l’esmena tercera del PSOE, si
modificàs la redacció en el sentit que “El Parlament insta el
Govern de les Illes Balears a fer feina en el procés de reducció
de ràtios escolars als centres educatius”, i eliminàs la part
“seguin el procés inicial des de l’inici de legislatura”. Per què?
Perquè si és ver que han signat aquest document, però si
realment consideren que no és possible acomplir aquestes ràtios
que consten en el pacte educatiu, si ho poden... hi venen a bé i
tenen la valentia de reconèixer-ho, i volen que posem “fer feina
en aquest procés de reducció”, seria positiu perquè, en
definitiva, hi hauria un bé per a la nostra comunitat educativa
i per als nostres nins.

L’esmena de Ciutadans, sí l’acceptarem, pensam que és una
millora que s’inclou en tot aquest conjunt de propostes
positives per millorar la planificació, la gestió del curs escolar.
I fa referència a un pla de revisió d’instal·lacions elèctriques,
sempre és positiu, és una mesura de seguretat, és una mesura de
modernitat i és una mesura de qualitat educativa que ens
sembla positiva i que podríem incloure en el conjunt d’aquesta
moció que presentam des del Grup Popular.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Passam al torn d’intervenció del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans, per defensar l’esmena RGE núm.
12770/17. Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. “Nos
comprometemos a lograr para la educación el 5% del PIB de
forma progresiva y un aumento hasta llegar a los niveles de la
Unión Europea a medio plazo”, extraído del programa electoral
del PSIB, punto 4, del apartado Soluciones concretas para la
educación. En su programa, la Sra. Armengol se comprometió
a llegar a un 5% del PIB en cuanto a inversión en educación, si
partimos que en 2015, con el Partido Popular, se invertía
aproximadamente un 3% del PIB anual, esto significa que cada
año de esta legislatura se debería haber invertido medio punto
más; es decir, en 2016 la inversión en educación debería haber
sido de un 3,5% del PIB, en 2017, un 4%, en 2018, un 4,5% y
en 2019, un 5% del PIB.

Pero veamos cuál ha sido la realidad. Miren, en la
legislatura pasada, en 2014, se invirtió un 2,82% del PIB; en
2015, un 2,84% del PIB, y entramos en la etapa del pacte: en
2016, el presupuesto fue para educación de 800 millones de
euros, con 28.000 millones de PIB, por lo tanto la inversión en
educación fue de 2,87% del PIB. En 2017 el presupuesto fue de
800 millones de euros, 882, con un PIB aproximado de 29.000
millones de euros, con un crecimiento del 3,8%, este año la
inversión ha sido de 2,98% del PIB.

Es decir, como vemos, el Partido Popular y el pacte se dan
perfectamente la mano en cuanto a inversión en educación,
2,98%, 2,88%. Pero sigamos con las cifras para ver lo que
prometió el pacte a los ciudadanos, es decir, lo que debió ser y
no ha sido.

Según lo prometido, este govern, en 2016 debería haber
invertido el 3,5% del PIB, es decir, 996 millones de euros,
invirtió 800 millones, 179 millones menos de lo prometido.
Según lo prometido, en 2017 debería haber invertido un 4%,
1.181 millones, de hecho ha invertido 299 millones menos. En
total, el pacte ha dejado de invertir sobre lo que nos prometió
478 millones de euros, ya estaría acabado todo el Plan de
infraestructuras, todo.

Ya sabemos, pues, por qué han aumentado solo en esta
legislatura en un 30% el número de barracones, no se ha
construido más que un colegio, los centros integrados de
formación profesional náutico-pesquera, que tanto nos hicieron
creer el Sr. Barceló, que invertirían millones y que serían
punteros, pues siguen igual, o no existen o son centros
precarios y desatendidos.

En fin, esta iniciativa que se propone aquí pide que el
Govern invierta este año 1.000 millones de euros para poder
realizar lo que se les pide en los puntos sucesivos, yo creo que
esta iniciativa está siendo excesivamente generosa con el pacte,
porque realmente en 2018, de cumplir con lo prometido, el
Govern debería invertir el 4,5% del PIB, es decir, 1.329
millones de euros; pero, aún así, apoyaremos, puesto que esta
cifra a Ciudadanos sí que nos parece razonable.

Necesitamos que la inversión en educación suba para poder
hacer frente a medidas prioritarias y que todavía no se han
llevado a cabo, y hago referencia a la enmienda que hemos
introducido, que dice: “El Parlament insta al Govern balear a
que impulse, en colaboración con los ayuntamientos cuando sea
el caso, un plan de inversión de las instalaciones eléctricas de
los centros educativos para asegurar el cumplimiento de las
debidas condiciones de seguridad y evitar sobrecargas que
puedan poner en peligro a sus usuarios y las instalaciones.”

Creo que de todos es conocido que más de la mitad de los
centros públicos de ESO fueron construidos hace más de veinte
años, así como los de primaria, y al menos el 22% de los
centros tiene problemas muy serios con las instalaciones
eléctricas, debido al exponencial aumento del consumo
eléctrico a lo largo de los años, incrementado por las nuevas
tecnologías principalmente. Por lo tanto, espero que el resto de
diputados vea la necesidad de incidir en esta inversión.
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Doy las gracias al Partido Popular por aceptar la enmienda
y espero que sea aprobada. Y también me gustaría comentar
que daremos apoyo al resto de puntos y daremos apoyo a las
enmiendas que acepte el partido proponente del resto de los
grupos, porque nos parece que todo lo que sea inversión en
educación es bienvenida.

Gracias.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Intervenció del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, per defensar les esmenes RGE núm. 12774,
12775, 12776 i 12777/17. Té la paraula la Sra. Bel Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. Ha estat bo aquest final de
Ciutadans, així i tot, passi el que passi els donarem suport, com
en tot, no?, com a l’Estat espanyol, passi el que passi, és igual,
els donarem suport. Ja ho sabem i de vegades la còpia, la gent
normalment vota l’original, no la còpia, només és un avís.

Ara jo me’n afluix d’un com dels altres, que quedi clar,
també.

El nostre Grup Parlamentari de MÉS per Mallorca ha
presentat tres esmenes a aquesta moció del Partit Popular, que,
com que és una moció feta a cop de titular del diari, ja no sap
ni què diuen els nostres programes electorals, els dels dos
partits que governen a la conselleria..., bé, que mantenen un
pacte de govern, que la convidaria a llegir-los, estan penjats,
són públics i, per tant, es poden llegir, i fer referència que
aquests mil milions és una demanda de la comunitat educativa
molt lícita i que ara explicaré que si es donen una sèrie de
condicions, que vostè, Sra. Riera, ja ha dit que no vol acceptar,
per tant, no hi arribarem. Quan el Sr. Montoro obri l’aixeta
segur que hi podríem arribar, però és clar, això ja seria una
reforma estructural i mental de l’Estat espanyol a què no
arribarem, per desgràcia.

Així i tot, també vull dir que per ser tan iguals com el Partit
Popular només hi ha 1.000 professors més a les aules, només
s’han reduït les ràtios de manera clara, només hi ha més
professionals, més de 230 professionals d’atenció a la
diversitat, tot això fet amb un pressupost que clarament ha
augmentat, després donaré les xifres, però per ser el mateix que
el Partit Popular veig que les xifres són prou diferents i que...
també que quedi clar, no hi ha cada dos per tres protestes en el
carrer per tal d’aturar aquell caos i aquella persecució de
l’escola.

La del punt 1 és la principal, és una esmena principal,
perquè el pressupost és la base per aplicar les polítiques que la
moció, de manera sorprenent, demana. Recordem que la
legislatura Bauzá va fer retallades en el pressupost en 223
milions, que implicaren un augment de ràtios, 1.000 professors
menys a les escoles, i centres educatius en precari pel que fa
també a les seves infraestructures. Després de la major crisi en
el món educatiu, promoguda per un govern que governava en

contra de l’escola i en contra de la ciutadania, la majoria social
va votar un govern de canvi i per això som aquí, per fer una
política al servei de les persones.

En deu anys el pressupost d’educació ha augmentat 220
milions d’euros, 107 milions dels quals, en aquests deu anys,
han correspost als exercicis pressupostaris del 2016 i 2017. La
Conselleria d’Educació i Universitat treballa ara en aquest
pressupost del 2017, que puja a 882 milions, també el més alt
de la història de les Illes. Però, en aquest punt 1, que he de dir
que em deixa perplexa, després que aquell govern Bauzá va
retallar 230 milions, ara el PP demana mil milions, això, a cop
de titular. I li diré ben clar, jo en voldria més de mil; voldria
que sobiranament ens poguéssim destinar els que, segons la
nostra capacitat econòmica decidíssim, però aquesta sobirania
es veu sotmesa a unes regles no pactades, posades de manera
unilateral pel Govern espanyol i el seu ministre, Cristóbal
Montoro.

Avui mateix apareix a la premsa aquesta notícia, que és
portada d’Última Hora, se l’ha botada, que l’obligació del
compliment de la regla de la despesa establerta per la Llei
d’estabilitat pressupostària minva el pressupost en uns 235
milions. Si un 25%, més o menys, que és el que es dedica a
educació, si hi dedicàssim aquest augment, l’Estat ens impedeix
d’augmentar encara uns 55 milions més, a més dels que es
proposaran, nosaltres repartint els recursos que tenim, en
podríem afegir 55 més.

I per què aplica aquesta regla de despesa l’Estat? Perquè el
que interessa a l’Estat és que eixuguem el deute, un deute d’un
sistema pervers de finançament que cada any genera 1.500
milions de dèficit i ens obliga a endeutar-nos per donar els
serveis o per eixugar aquest mateix deute. Per això, si volem
augmentar els pressuposts per donar millors serveis públics ja
és ben hora que ens adrecem a l’interlocutor que toca, els seus
diputats i diputades, parl dels del Partit Popular, els senadors i
senadores, inclòs Bauzá, que simplement és allà desterrat a
terres espanyoles per donar compliment a les seves dèries
espanyolistes, haurien de justificar el sou que cobren.

Però ja els ho dic, tampoc no em lliuraré als braços de
diputats i diputades, senadors i senadores del Partit Popular,
simplement perquè no hi confiam, simplement, ja els ho dic, no
hi confiam, zero confiança en els vostres diputats i senadors i
en aquest estat que no fa cap moviment per solucionar el
problema de l’infrafinançament de les Illes, no es mou per
solucionar cap problema, de fet.

I per tant, així l’esmena que hem presentat, que accepta
aquella redacció primera, sempre i quan el Govern de l’Estat
garanteixi un finançament just i flexibilitzi el compliment de la
regla de despesa establerta per la Llei d’estabilitat
pressupostària.

Les dues esmenes que hem presentat, les dues següents o les
tres següents, parlen de ràtios i de dotacions d’atenció a la
diversitat. En parlar de ràtios, que, cal dir que, a partir de
l’acord marc amb els sindicats, hi ha el compromís d’anar
baixant, i així s’ha fet, les ràtios a infantil, ara mateix ja són de
vint alumnes. Les ràtios d’alumnes..., per tant no podem dir que
no s’ha fet res, perquè ara ja són així; les ràtios d’alumnes per
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grup han disminuït des de l’inici de la legislatura i són més
baixes que en el darrer curs de la legislatura del PP, 2014-2015,
en tots ens nivells, excepte a l’educació primària, on són
lleugerament superiors a causa de l’elevat nombre d’alumnes
nouvinguts que han arribat els dos darrers cursos escolars, però,
per contra, hem incrementat el nombre de professors per grup.

I en cap cas no són ràtios il·legals, tampoc no es fia de tot
allò que hi ha a les xarxes i a sobre segons quins diaris. Hi ha
més de 3.000 alumnes nouvinguts a l’escola pública, les cites
donades a escolarització, des de l’1 de juliol del 2017, pugen
a 2.132 famílies. Totes les ràtios mitjanes es troben per sota
dels màxims que estableix la normativa, especialment en
educació infantil, a l’ESO i en batxillerat. I recordar, Sra.
Riera, que vostè ha estat consellera d’Educació, i ha de
recordar que la ràtio de batxillerat són 35 alumnes, així ho
esmenta fins i tot la LOMCE, una llei seva.

La norma estableix que els màxims per aula són de 25
alumnes a educació infantil i primària, de 30 alumnes per aula
a secundària i de 35 a batxillerat i, a més a més, aquestes ràtios
es poden incrementar en un 10% per necessitats
d’escolarització. L’increment de professorat de suport per a
atenció a la diversitat i d’orientació en el curs 17-18, en relació
amb el darrer curs de la legislatura del PP, la 14-15, és de 230
professors d’aquests àmbits. A més, l’augment de dotacions
sempre ha respost a criteris pedagògics i posant ordre a la
distribució de recursos.

Per totes aquestes dades, no podem compartir ni el to ni la
redacció de la moció, perquè vol evidenciar una debilitat del
sistema educatiu que no compartim, perquè no és certa. I per
això hem presentat les tres esmenes ja explicades.

Respecte d’altres punts, votarem en contra del punt 4,
perquè en un any en què s’ha canviat el model de contracte en
el transport, ens trobam amb poques incidències, entre 3-5
incidències, parlam de 313 vehicles i 202 rutes licitades amb
trenta lots.

I pel que fa als punts 2 i 3, donaríem suport a les esmenes
presentades pel Partit Socialista i deixar clar que aquest govern
manté el compromís clar amb l’escola, a través de la millora de
les infraestructures educatives, amb un pla d’infraestructures
que no s’havia fet des del primer pacte de progrés, ningú no
havia tornat redactar un pla d’infraestructures. Tenim aquest
pla, no hi haurà una redacció en dos mesos, perquè va costar el
seu temps, perquè està previst revisar-lo, perquè el mateix
director general de Planificació i Centres ha comparegut en
aquest parlament per donar explicacions i rebatre qüestions que
se li havien presentat, etc.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Passam al torn d’intervenció
del Grup Parlamentari Socialista, per defensar les esmenes
RGE núm. 12953, 12954 i 12955/17. Té la paraula el Sr. Enric
Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Bé, venim aquí a discutir aquesta moció. Jo, escoltant la Sra.
Riera, de veritat, ve aquí dalt, es posa aquí dalt i sembla... si no
conegués la seva història, sembla que no ha estat mai consellera
d’Educació, sembla que no ha estat mai consellera de Funció
Pública, perquè parla aquí en uns termes que bé, ara arriba aquí
i vol arreglar tot allò que no va voler o no va saber arreglar; és
a dir, no sé si és demagògia o si és simplement que queda molt
bé dir... fer-se ressò del que una sèrie de la comunitat
educativa, una part de la comunitat educativa reclama dintre del
pacte, en el qual el Partit Popular vol entrar, però que encara no
ho té massa clar, i que com que la comunitat educativa demana
més mil milions, ella ve aquí a fer bandera dels mil milions.

D’una altra manera, també li vull dir, Sra. Ballester, que
vostè ha llegit el programa electoral del Partit Socialista, és
aquí, jo li llegeixo: “Ens comprometem a assolir per a
l’educació, el 5% del PIB de forma progressiva”, no posa si en
tota o en una, dues o tres legislatures, i un augment fins arribar
a nivells (...), punt. “En qualsevol cas -en qualsevol cas, que és
el que no s’ha llegit-, el primer objectiu serà revertir
progressivament les retallades en els pressuposts d’educació
dels darrers anys”. Què s’ha estat fent fins ara? Revertir aquesta
situació, revertir aquesta situació de retallades, revertir aquesta
situació de retallades que el que ha generat ha estat pitjor
situació d’infraestructures, pitjor situació de docents, etc.

Ara arribem aquí a aquesta moció, aquesta moció d’inici de
curs, i aquesta moció d’inici de curs parla de diferents coses, jo
ja he dit dalt d’aquest faristol moltes vegades, Sra. Riera, que
en educació no n’hi ha mai prou, sempre n’hi hem de posar
més, si n’hi poguéssim posar mil n’hi posaríem mil, però si és
que si n’hi poguéssim posar 1.200, n’hi posaríem 1.200, ja li
acaben d’explicar que hi ha un senyor, que es diu Sr. Montoro,
que ha posat una regla de despesa que limita que en educació
puguem tenir més.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, sí que és ver, sí que és ver, perquè el que fa és limitar
la possibilitat. De totes maneres, Sr. Camps, estic jo en el meu
discurs i si vostè vol surti aquí i debatrem, però mentre no
pugui sortir calli i segui, calli i segui, que és el que ha de fer,
eh, i deixar parlar, que és el que ha de fer, deixar parlar, perquè
al que venim aquí és a parlar, no a interrompre i no a crear el
que s’ha creat en aquesta moció. Vostè és el viu retrat del que
vol el Partit Popular, crear enrenou i crear malestar, simplement
crear malestar, que és el que vol amb el seu postureig típic.

Parlem de ràtios. La Sra. Riera diu que continua la ràtio, la
ràtio està per damunt. Cap de les ràtios que hi ha són il·legals,
perquè les ràtios vostè sap, com a consellera, per això dic que
vostè sembla que no és consellera, que no ha estat consellera,
vostè, sembla que..., vostè sap que hi ha una norma que diu que
les ràtios són ics i que després per necessitat urgent
d’escolarització es poden augmentar fins a un 10% més. De
totes maneres li diré que el 2014-15 en educació infantil
estaven a 22,3 de ràtio mitjana i ara estem a 20,5; això és una
reducció de ràtio?, sí, Sra. Riera; sí, Sra. Riera. En secundària
estàvem a 25,6 i ara estem a 23,8; és una reducció de ràtio?, sí,
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Sra. Riera. En batxillerat estàvem a 28,3, ara estem a 26,7; és
una reducció de ràtio?, sí, Sra. Riera. L’única banda on no s’ha
reduït la ràtio és en educació primària; i per què?, jo li ho
explicaré, jo li explicaré per què no s’ha reduït: perquè durant
aquests dos darrers anys hi ha hagut, a causa de la bonança
econòmica que vostè és evident que afirma, hi ha hagut una
arribada de devers 3.000 alumnes. Amb 3.000 alumnes què vol
que fem?, què vol que fem?, no s’escolaritzen?, no
s’escolaritzen? O fem com vostè?, fem com vostè que deixem
l’educació pública al mateix nivell i el que fem és augmentar
concert?, és a dir, traspassem recursos cap a l’ensenyament
concertat, traspassem recursos cap a l’ensenyança privada? Idò
no, Sra. Riera, nosaltres aquí apostem per una educació per a
tots.

Parlem d’infraestructures, i aquí hi ha l’oxímoron, aquí hi
ha l’oxímoron, perquè per una banda demana més
infraestructures, com si no se n’haguessin fet; vostè l’altre dia
en la Comissió d’Educació diu que havia invertit 28,5 milions
i havia planificat 35,5; jo li dic que en aquest govern ja se
n’han invertit en els dos anys 28 milions, s’han fet obres
d’estiu, 11 milions, i planificats ja no li dic quants n’hi ha
perquè vostè té el Pla d’infraestructures. Per tant si compten
també els planificats, bé, aquí hem invertit Déu sap què. 

I, clar, com que tenim una situació dramàtica als centres,
arriba més gent, què hem de fer? Hem de fer l’única solució
possible, posar aules modulars. Que vostè diu que han
augmentat aules modulars?, en xifres absolutes sí, Sra. Riera;
ara, en xifres relatives no ho sé, en xifres relatives crec que el
Govern del Sr. Bauzá va passar de 0 a 100 en molts pocs anys.
Que hi ha un augment?, clar, però hi ha un augment que va
directament relacionat amb l’augment de població, i si tenim
més inversió en infraestructures però arriba més població no
tenim possibilitat de crear centres per a tots els alumnes que
arriben, perquè a més a més vostè sap que no tots els alumnes
arriben al mateix lloc, sinó que arriben a diferents llocs. Això
és el que genera un augment de ràtios i això és el que genera la
necessitat en un moment determinat de posar aules modulars,
aules modulars en aquelles bandes on no s’arriba per diferents
raons, entre altres, ja li ho han dit abans, entre altres perquè hi
ha ajuntaments que no posen a disposició de la conselleria els
terrenys per poder construir les escoles necessàries.

Seguim. Tema de transport escolar. En el tema de transport
escolar no hi vull entrar, perquè en el tema de transport escolar
fa bandera aquí de dos incidents, posa aquí com un problema
generalitzat arreu de les illes; el problema de fons és que vol
que el transport escolar sigui també possible per a alumnes de
l’educació concertada, i ja li dic per activa i per passiva que no
és possible, que no és possible perquè, primer, significa un
augment de la despesa que va molt més enllà i, segon, que avui
en dia no està tampoc establert a la llei.

Seguim, seguim. Parla de personal de suport, etc., etc.
Personal de suport i demés. Vostè ve aquí i parla d’una cosa
que les famílies..., les necessitats educatives especials..., les
discapacitats... Jo parlo de necessitats educatives específiques.
Que hi ha hagut un augment de persones..., de docents? Sí,
perquè una de les millores que hi ha hagut per recuperar
aquelles retallades que vostè va aplicar, una de les mesures és
contractar més professors, contractar més professors, que s’han

contractat més de 800 professors, i entre ells s’han contractat
professors d’atenció a la diversitat, professors orientadors per
a instituts -vostè sap que enguany hi ha 28 orientadors més- i
també fins i tot personal (...) que vostè va llevar, i s’ha
beneficiat, aquest personal, s’ha beneficiat de millores de
caràcter laboral i millores de caràcter contractual, com per
exemple els interins, que molts d’ells es veuran beneficiats en
el cobrament del període d’estiu, val?, que jo crec que en
aquest tema vostè també sap allò de cobrar el període d’estiu o
no cobrar el període d’estiu; crec que això nosaltres ho hem fet
arribar a tothom.

Seguim, seguim. Diu que augmentar en funció del que digui
l’IAQSE. L’IAQSE crec que és un organisme que no... que no
ve aquí, però sí que... Per això li hem presentat, de tot això,
hem presentat esmenes, esmenes que volen tornar a la realitat
aquest fum d’encenalls i el que volen és centrar el debat, és a
dir, esmena sobre aules modulars o barracons -digui’ls com
vulgui, a mi m’és igual-, jo crec que s’està fent un esforç i es va
presentar aquí un pla, però també li dic que en el pla hi ha una
variable que desconeixem, que és la població nouvinguda, i si
hem tingut 2.139 alumnes nouvinguts això és difícil de
planificar, encara que s’intenta. 

També li esmenem el punt 2, que és el punt 2 del Pla
d’infraestructures; el Pla d’infraestructures vostè diu, a més,
que en el termini d’un mes crear-ne un de nou; idò no, ja en
tenim un i crec que el que s’ha de fer és modificar-lo, per això
li hem presentat l’esmena. Arran d’això vull dir que l’esmena
de Ciutadans no l’admetrem perquè això ha d’anar inclòs dintre
del Pla d’infraestructures.

I després finalment en el punt 5 -és el de reducció de ràtios-
sí que podem admetre que amb la transacció que ha fet es pot
tirar endavant aquesta esmena.

Res més, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Sra. Riera, les propostes que vostè
presenta avui en aquesta moció perfectament les pot presentar
als pressuposts de l’any 2018, i ja s’ha vist amb les diferents
esmenes que tant MÉS com el PSIB han presentat que hi ha
moltes qüestions amb les quals fins i tot podem estar d’acord,
si bé no deixa de ser una altra vegada un acte de cinisme polític
-ja n’hem parlat aquí en altres ocasions- el fet que el Partit
Popular, que es va dedicar a destruir sistemàticament
l’educació pública la passada legislatura, ara es faci el defensor
d’una pujada, per exemple, del pressupost cap a mil milions
d’euros, que pensam que és certament una proposta que ve de
la comunitat educativa, aquella mateixa comunitat educativa a
la qual vostès no varen voler escoltar quan feia demandes justes
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durant la passada legislatura mentre vostès es dedicaven a
aplicar el TIL.

Bàsicament vostès han presentat el mateix que l’any passat,
és a dir, no innoven en les seves propostes, i això ens fa pensar
que es queden en una mateixa roda sense evolucionar a mesura
que les coses evolucionen. Nosaltres des de Podem hem estat
crítics també en qüestions relacionades amb el fet que enguany
hi hagi 122 barracons, és a dir, 16 més que l’any passat, quan
es va arribar a un acord amb nosaltres i amb la comunitat
educativa de reducció de barracons a finals de legislatura de
fins a un 70%; els barracons augmenten però nosaltres també
veiem que això està relacionat amb l’augment de la comunitat
educativa, és a dir, del nombre d’estudiants que han de ser
escolaritzats. Jo li deman, Sra. Riera, si vostè pensa que aquest
augment es podria correspondre sense augmentar en barracons
i si vostè estaria d’acord, si el seu grup parlamentari estaria
d’acord a no escolaritzar aquests alumnes que arriben a aquesta
comunitat i que no poden ser escolaritzats.

Nosaltres també hem demanat forces vegades l’augment del
pressupost cap a mil milions d’euros, com presenten vostès en
el primer punt, i tenim un problema també, que no cal tornar a
repetir, amb la falta de finançament just per a la nostra
comunitat autònoma. També hem de recordar que un de cada
cinc euros del nostre pressupost va destinat a pagar interessos
i a amortitzar el deute de la nostra comunitat, un deute que des
del Partit Popular tampoc no varen posar massa èmfasi la
passada legislatura a reduir-ho. 

És a dir, la falta de voluntat política i la falta de previsió i
planificació pensam que va ser també una de les senyes
d’identitat del Partit Popular, a més a més de les retallades
continues i dels atacs cap a la comunitat educativa que varen
protagonitzar durant el Govern del Sr. Bauzá.

Ja sabem que som a la cua d’inversió en percentatge del
PIB respecte de la resta de comunitats i sabem també que estam
anys llum respecte dels països de l’OCDE, la qual cosa pensam
que també està relacionada amb el fet que aquí s’han privilegiat
altres tipus d’inversions, inversions com per exemple les
autopistes d’Eivissa, els macro hospitals com Son Espases i
Can Misses, el Palma Arena, el Palau de Congressos, el metro
de Palma, per a  això sempre el Partit Popular ha trobat diners,
mentre que per a inversió en educació no s’han trobat.

Nosaltres també, des de Podem, hem demanat a la
Conselleria d’Educació que durant l’any 2018 faci dues coses
importantíssimes: una és que prioritzi la construcció de nous
centres, fins ara hem vist només inaugurat el centre de Son
Macià que no suposa l’augment de places educatives i això
també ens fa veure que el fet que augmenti la població
estudiantil, la qual cosa nosaltres ja havíem previst, havíem dit
que aquesta tendència demogràfica no aturaria, i ho havien
avisat també al conseller March, Martí March, i també ho
havien avisat al director general Morante, li havien dit que era
més que previsible que la població estudiantil tornàs a
augmentar perquè és una tendència demogràfica de la nostra
comunitat autònoma que no s’aturaria així com així.

I un altre pic hem vist falta de previsió, falta de planificació
per tal de no tornar a tenir el mateix augment sense poder

respondre amb barracons. Nosaltres pensam certament que
aquesta no és la mesura més adient, però també pensam, i
responent la pregunta que li feia abans a la Sra. Riera, que no
podem deixar estudiants sense escolaritzar. 

En aquest pressupost, per tant, demanarem més recursos
econòmics i més recursos humans també per fer front a la feina
que tenim pendent i que és part de tot el que cal reconstruir
després de la destrossa que va fer el Partit Popular.

Respecte del segon punt de la moció, en relació amb el nou
pla d’infraestructures educatives, justament aquest pla
d’infraestructures va ser part d’una transacció que vàrem fer als
pressuposts de l’any passat amb la conselleria i des de Podem
vàrem negociar que es publiqués aquest pla d’infraestructures,
que era totalment necessari i que a poc a poc s’està
desenvolupant. A nosaltres ens agradaria que en aquest pla
d’infraestructures es pogués afegir una millor planificació per
tal que aquest increment poblacional i demogràfic, que és
creixent i que es viu any rere any, no quedàs fora de les
previsions de la Conselleria d’Educació. El director general
Morante ens va oferir un acord amb tots els partits per tal
d’elaborar conjuntament durant aquesta compareixença en la
Comissió d’Educació que vàrem tenir fa unes setmanes i ell va
oferir aquest diàleg. Com que és un moment important i aquesta
paraula jo crec que l’hem de fer servir més que mai, crec que
és una bona proposta que tots els partits puguem elaborar un
pla per tal de frenar aquesta manca de planificació i poder
donar cobertura a tots els estudiants nouvinguts que arriben a
les nostres illes.

Quant al tercer punt, de l’eliminació de 122 barracons, ja ho
he dit abans, el Govern es va comprometre amb nosaltres a una
reducció a final de legislatura d’un 70% que pensam que pot
estar en perill precisament per aquesta arribada creixent
d’estudiants, per aquest increment demogràfic. Sí que la veritat
és que no només reducció a la meitat sinó fins i tot al 70%, que
això cal remarcar-ho, si no es fa un gir d’un cop de timó i es fa
un gir en aquesta planificació i si no es dóna compliment a
aquesta construcció de nous centres educatius, a què es va
comprometre la conselleria, molt difícilment veurem disminuir
aquests 122 barracons sinó possiblement més aviat, i no
m’agradaria haver de dir a final de legislatura: ja ho vàrem
avisar, sinó possiblement fins i tot podríem bé augmentar
aquest nombre de barracons, que nosaltres no els deim aules
modulars sinó barracons, que és el nom que crec que fora
eufemismes mereix aquest tipus de construcció.

Respecte de la ràtios escolars, Sra. Riera, nosaltres tenim
una cosa molt clara i és que hi ha una contradicció en termes
entre el que vostès defensen en aquest punt i el que defensa la
LOMCE. És a dir, la LOMCE planteja incrementar el nombre
d’alumnat en un 10% i vostès aquí plantegen una cosa que els
va donar exactament el mateix durant la passada legislatura,
però que ara sembla que és una prioritat i que, des del nostre
punt de vista, també ho és, és a dir, la reducció de ràtios és
necessària per tal de garantir una educació de qualitat i un bon
desenvolupament de la feina del nostre professorat, però això
col·lapsa, xoca clarament amb el que diu la llei que sense el
consens de la comunitat educativa i de la resta de forces del
Parlament varen aprovar vostès i que nosaltres hem rebutjat ja
moltes vegades. 

 



5228 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 97 / 10 d'octubre de 2017 

Respecte del punt sisè d’incrementar la dotació de recursos
de personal de suport específic per atendre la diversitat de
l’alumnat, és una reclamació amb la qual també Podem s’ha
alineat en diverses ocasions i evidentment aquest alumnat
pateix la falta de professionals que puguin ajudar i que treballin
directament amb aquest col·lectiu estudiantil que és també
divers i que va en augment.

Però s’ha oblidat, potser, la Sra. Riera d’una cosa important
també i és el col·lectiu de treballadors i de treballadores en
general del món educatiu, el professorat, que va ser
dramàticament retallat durant el seu pas per la Conselleria
d’Educació així com els seus drets laborals.

Des del nostre grup parlamentari, si el Partit Popular
accepta les esmenes presentades pels grups parlamentaris de la
majoria, amb les modificacions també que vulguin
transaccionar, nosaltres donaríem suport. En tot cas, també crec
que cal acabar dient al Sr. Martí March i a tota la Conselleria
d’Educació que han de posar fil a l’agulla per tal que no arribi
el final de la legislatura sense complir amb els compromisos,
que no són amb Podem sinó amb tota la gent que mereix en
aquestes illes una educació millor per als seus fills i filles.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra.
Maria Antònia Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. La
interpel·lació que precedeix aquesta moció i que va tenir lloc
el passat 26 de setembre es va convertir en una guerra del “i tu
més” prou improductiva, una guerra, a més, que crec que
evidencia la manca de planificació i sentit comú que s’ha tengut
històricament en Educació en aquestes illes perquè tant l’un
com els altres han governat, tant un com els altres han tengut en
les seves mans la Conselleria d’Educació i tant un com els
altres són responsables de la situació actual. Per això,
consideram que està totalment fora de lloc que venguin aquí a
fer-se retrets i a intentar demostrar qui dels dos ho ha fet pitjor.
Entenem que uns i altres haurien d’optar per una actitud més
constructiva, responsable i coherent i posar-se a fer feina de
valent per arreglar aquest berenar que tenim i que tots com a
societat estam pagant. 

Dit això, parlaré dels diferents punts que presenta avui el
Partit Popular a la moció i la postura d’El Pi respecte d’això.

Pel que fa al tema del pressupost, a El Pi consideram que
882,5 milions del pressupost en educació del 2007 són
insuficients i que estan molt lluny dels mil milions que el
Govern va prometre a principi de legislatura i dels que realment
es necessiten en educació. Aquest pressupost podríem dir que
incompleix no una, sinó tres promeses electorals, la de MÉS
per Mallorca que prometia el 4,5% del PIB, la del PSIB que

apostava pel 5% i la de Podem que va demanar o va prometre
dedicar-hi un 7%, però el passat mes de setembre la consellera
Cladera es va curar en salut i va haver de reconèixer que el
2018 tampoc no serà l’any dels mil milions.

La consellera deia que és impossible arribar als 1.000
milions amb el sostre de dèficit i que el Govern no pot
descuidar les altres àrees com salut o serveis socials, però el
cert és que tot això ja ho sabíem quan ens varen prometre
aquests mil milions, ja n’eren conscients quan varen donar el
titular i ara amb excuses per l’Estat s’incomplirà la promesa per
tercer any consecutiu.

La realitat, nosaltres, malgrat vulguem més finançament en
educació, també som conscients que es necessiten per altres
accions, però consideram positiu que es vagi augmentant
aquesta secció.

Al punt 2 el Partit Popular demana que es torni presentar un
nou pla d’infraestructures educatives, això nosaltres ni ho
entenem ni ho compartim. En aquest tema sempre hem estat
molt seriosos i coherents, ens agradaria que es fessin més
actuacions i que es fessin el més aviat possible, però som
conscients que tenim les limitacions que tenim tant d’agenda
com pressupostàries. Per això els diem sempre que entenem
que s’han de prioritzar.

I aquí podria demanar a la Sra. Riera, consideren els
diputats del Partit Popular que no s’ha de prioritzar i que totes
les reformes pressupostàries i les noves construccions es poden
fer al mateix temps? Si és així, consider que en acabar aquest
ple hauríem de telefonar a Madrid i demanar més doblers per
a aquesta terra, que els demanin d’una vegada un finançament
més just per a Balears.

Aquests dies hem sabut que aquestes Illes aportaran 882
milions al Fons de solidaritat per a altres comunitats
autònomes, una xifra que suposa un cost de 742,3 euros per
persona, el cost més elevat de tota Espanya. Els demanaria, als
diputats i diputades del Partit Popular, que facin un veritable
favor a la gent d’aquestes Illes i demanin a Madrid que ens
deixin de munyir, que necessitam fer centres nous, reformar
patis i banys i eliminar barreres arquitectòniques de les nostres
escoles i que vostès són els primers que volen que ho facem tot.

Al Govern també li diem que entenem que s’ha hagut de
prioritzar i mentre compleixi el que està previst al pla nosaltres
el respectarem, però que estarem pendents que si alguna
previsió falla hi estarem atents i exigirem les explicacions
pertinents, i si hi ha canvis que s’expliqui i si nosaltres
consideram que n’hi ha algun que és important i prioritari
també ho direm perquè som conscients que el pla no és tancat.

Pel que fa als barracons subscric el que he dit fins ara, és
evident que no volem barracons, però perquè no n’hi hagi s’han
de fer obres, perquè està molt clar que s’ha fallat
estrepitosament i que ningú no ha planificat de forma coherent
les necessitats a llarg termini. Ho pensava el dia de la
interpel·lació quan el Sr. March i la Sra. Riera es feien retrets
sobre les aules modulars. Si uns i altres haguessin estat
previsors, si hi hagués hagut el manteniment adequat i
haguessin ajudat als ajuntaments a mantenir les escoles no en

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 97 / 10 d'octubre de 2017 5229

tendríem 122. Aquest nombre de barracons és així perquè s’han
fet les coses de qualsevol manera.

Pel que fa al transport escolar ens sembla bé que si una ruta
en concret és insuficient es revisi, s’ampliï o es modifiqui, però
no estam d’acord que la conselleria s’hagi d’encarregar del
transport escolar dels centres privats. Abans he parlat amb la
Sra. Riera i m’ha explicat que si era necessari en segons quins
espais, si hi havia espai als autobusos i que d’aquesta manera
es pogués coordinar, així no ho veuríem malament.

Al punt cinquè els he de dir que em sembla una mica cínic,
vagi per davant que a El Pi reivindicam que les ràtios
disminueixin i és un tema que sempre ens ha preocupat, però
aquí ens trobam amb una paradoxa: d’una banda, aquest
govern, que va generar unes expectatives entorn a les ràtios que
ha estat incapaç de complir i en això de moment està fallant,
des del Partit Popular ens demanen unes ràtios per davall dels
màxims permesos per la normativa oblidant que la LOMCE, la
seva LOMCE, permet augmentar en un 10% en casos
extraordinaris fins a 27 nins a primària, 33 a secundària i fins
a 38 a l’aula de batxillerat, és a dir, que el Govern no compleix
i a sobre són vostès els que li donen el marge per incomplir, és
per llogar cadireta.

Per acabar pel que fa al darrer punt sabem que la comunitat
educativa ha denunciat en reiterades ocasions durant aquesta
legislatura la falta de tècnics auxiliars. És cert que el nombre
d’ATE ha augmentat, però el problema va més enllà, els ATE
contractats per Funció Pública estan contractats per a Funció
Pública i no per a Educació i tenen un règim laboral enrevessat
que dificulta la combinació d’horaris i una substitució àgil de
personal en cas de malaltia. Per això creim que el que és
veritablement necessari és revisar el sistema de substitucions i
règim laboral dels ATE, tal i com aquest col·lectiu de
professionals va exigir l’any passat.

Mirin, a El Pi sempre ens hem pres de forma molt seriosa
l’educació perquè consideram que està en un estat molt crític
i que necessita mesures urgents i que se n’hi van aplicant,
vigilarem pel compliment dels acords i proposarem de forma
incansable les iniciatives que considerem oportunes. 

També hem donat i donarem suport a les iniciatives que
persegueixen revertir aquesta situació, les presenti el grup que
les presenti, però demanam que en presentar-les siguin
coherents amb la realitat i que es faci en to constructiu perquè
pensam que la d’avui no ho ha estat massa.

Així que, en resum, i si accepten votació per separat,
votaríem que sí al quart i sisè punt, ens abstindríem als primer,
tercer i cinquè i votaríem en contra del segon.

En referència a les esmenes tant del Grup Parlamentari
Socialista com les de MÉS per Mallorca, les acceptaríem totes
i en aquest cas la moció quedaria aprovada per part nostra.

Sé que hi ha matisos, però tampoc no vull entrar en aquestes
guerres perquè -com he dit- si tenguessin el finançament adient
es podria intentar fer tot.

Pel que fa a l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, la
votarem a favor perquè demana en col·laboració entre
conselleria i ajuntaments i quan es trobi oportú. 

Pens que el que hem de  fer entre tots es parlar de la
necessitat del sector i reflectir-ho a la futura llei, però marcant
les prioritats i objectius i anant executant-los el més aviat
possible amb el millor finançament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Riera, hi ha dues
fórmules per fer oposició, es pot fer oposició per confrontació
o es pot fer oposició per emulació. L’oposició per confrontació
és la que fem habitualment, la que vostès fan respecte a
nosaltres i la que nosaltres fem respecte a vostès, a vegades
dóna fruit l’oposició per confrontació, per exemple: el pacte
educatiu. Al pacte educatiu es confronten visions diferents i
intenten arribar a un punt de consens, és a dir, l’oposició per
confrontació no necessàriament és negativa, també pot donar
resultat.

I després hi ha l’oposició per emulació, perquè vostè
m’entengui l’oposició per emulació és la que sol fer al Govern
el Grup Podem, és a dir, no critiquen en fons de les polítiques
que s’estan fent, però voldrien anar més enllà, és un altre tipus,
de manera de dissentir de l’acció de govern. Les dues són molt
lícites i també es pot arribar a punts de trobada.

El que és lamentable, Sra. Riera, és fer oposició per
emulació sense cap credibilitat, és a dir, quan els fets i la praxi
política del grup que fa aquesta oposició per emulació
desmenteix totalment el seu ideari i la seva actuació, i això és
el que avui ha fet vostè en la seva moció, per altra banda ja ens
hi té acostumats.

Llavors no ens trobem amb una oposició per emulació
perquè és una actitud purament de façana; ens trobem davant
d’un teatre parlamentari, una gesticulació sense cap fons a la
qual algun altre orador que m’ha precedit ha donat el nom, que
crec que etimològicament és encertat, de cinisme, gesticulació
sense cap fons, i això és una llàstima perquè el debat polític
llavors és totalment eixorc. Fixi-s’hi, de vegades és més
possible arribar a un acord per confrontació que quan
l’emulació és purament una gesticulació sense cap fons, que és
el que ha fet vostè.

I per dir això, per dir que la seva emulació no té cap
credibilitat em remeto a uns fets obvis, si hom repassa la
història política d’aquestes illes dels darrers anys, i és que és
evident que les governs d’esquerres li han donat més
importància a l’educació, és a dir, en el sentit de què l’han
posat al capdavant de les seves preocupacions polítiques. No
critico fer-ho d’una altra manera, vostès tenen altres prioritats,
és el seu model de societat, és el seu ideari i moltes vegades
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han obtingut la confiança de la gent per tirar-ho endavant,
perfecte. Els partits d’esquerra posem l’èmfasi en altres punts,
entre ells l’educació, i ho posem al capdavant de les nostres
preocupacions. I la prova és també que els governs d’esquerra
han dedicat més recursos del percentatge del pressupost a
educació. Aleshores això són unes constants, això són uns fets
incontrovertibles.

(Remor de veus)

I després hi ha una sèrie de variables que evidentment no
controlam nosaltres, que és com evoluciona el PIB o com
evoluciona la població escolar. En el tema de PIB, vostè abans
ha parlat de l’IPC, suposo que es referia al PIB. Com objectiu
està bé, parlar que volem dedicar un percentatge del PIB, però
crec que també hem vist durant aquesta legislatura que els
partits que en el nostre programa electoral vam posar que
s’havia de dedicar un percentatge del PIB, d’alguna manera
vam caure en la nostra pròpia trampa, per què? Perquè els
recursos de la comunitat autònoma no tenen una relació directa
amb la riquesa de les Illes Balears. És a dir, la riquesa que
generen les Illes Balears va per una banda i els ingressos de la
comunitat autònoma van per una altra i no tenen una relació de
correspondència una cosa amb l’altra.

És a dir, la comunitat autònoma pot ser rica i cada vegada
més rica, és a dir, generar més ingressos i que això no tingui la
seva translació proporcional als ingressos i, per tant, en el
pressupost de la comunitat autònoma. Per això quan vostès
parlen d’aquesta situació de bonança econòmica i que és certa
i que és veritat i que això té un cert impacte en una millora del
pressupost de la comunitat autònoma, evidentment, el que és
totalment trampós és que d’això infereixin, que com que la
comunitat autònoma té més ingressos i genera més riquesa, la
comunitat autònoma també és més rica, perquè no creix en la
mateixa proporció i això pel motiu obvi que la major part de la
tributació d’aquestes illes se’n va a Madrid, fins i tot una part
importantíssima que generen aquestes illes, o de l’ingrés fiscal
que generen aquestes illes, que és l’IVA, se’n va totalment a
Madrid i no ens retorna una part relacionada amb aquest ingrés
fins al cap de 2 exercicis. Per tant, no podem fer més
demagògia en aquest tema del PIB.

I el mateix li dic de l’altra variable que li he dit, com
evoluciona la població escolar. Vostè en la seva moció parla de
falta de planificació, és molt fàcil parlar de falta de planificació
quan parlam d’una evolució de la població escolar que té a
veure amb unes dinàmiques demogràfiques que vostè sap
perfectament que no són previsibles, no són previsibles perquè
aquestes..., el que incideix en aquestes dinàmiques
demogràfiques és precisament una determinada evolució del
mercat turístic, que té molt a veure amb la situació econòmica
general que està molt per sobre, ja m’agradaria que la
comunitat autònoma pogués incidir-hi, del que pot controlar
l’administració d’aquesta comunitat autònoma.

Aquesta segona variable que li dic, abans he parlat de les
constants, les constants, l’esquerra sempre està més implicada
amb l’educació i destina més recursos a l’educació que la dreta,
però, a més a més, hi ha unes variables a les quals hem de fer
front i a les que ha de fer front la política d’aquest Govern. I
dintre d’aquestes variables hi he posat l’evolució de la població

escolar, i això afecta tant les ràtios, perquè evidentment
augmenta molt, vostè sap que augmenta molt, i augmenta molt
fins i tot fora de termini, estic parlant de l’alumnat nouvingut,
el tema dels alumnes és molt més difícil mantenir les ràtios. I
tot i així s’estan mantenint a ratlla.

I evidentment també afecta a les infraestructures perquè si
de cop i volta en els últims 3, 4 anys assistim a un increment
totalment inèdit de la població escolar, és clar, vostè sap què es
tarda en construir un centre? És que em fan gràcia, falta de
planificació, vostè què es pensa que es pot construir..., ens
arriben 2.000 alumnes nous, podem construir un centre docent
d’avui per demà? Escolti, si de cas la planificació hauria
d’haver vingut dels anys anteriors, i aquí és on parl de la seva
falta de credibilitat. Quan vostè critica el Pla d’infraestructures,
amb quin Pla d’infraestructures es treballava anteriorment?
Quin Pla d’infraestructures hi havia? A mi em fa gràcia que ara
vostè vingui a criticar per emulació el Pla d’infraestructures
que tenim, quan abans no hi havia ni tan sols Pla
d’infraestructures. Com a mínim ara tenim un quadre de
comandament, un quadre de control de quines són les
necessitats del sistema educatiu.

I vull fer, ara que toco aquest tema de les ràtios i de les
infraestructures, vull cridar l’atenció sobre un fet, aprofitant
que hi ha el Sr. Conseller aquí, i la Sra. Camargo també, que
sempre està, arran del pacte aquest que es va subscriure fa un
any, amb el tema dels barracons. Mirin, ja ho he dit altres
vegades, però no podem caure en aquesta oposició per
emulació de dir més, més, més; a mi, si em fan triar què
prefereixo: reduir les ràtios o reduir els barracons? Jo els ho
diré clarament: reduir les ràtios. I vostès estaran d’acord amb
mi que fer política és elegir i triar la millor alternativa perquè
no hi ha recursos per a tot. Aleshores, per això dic aprofitant
que hi ha el Sr. Conseller aquí, sàpiga que aquest grup
parlamentari sempre estarà a favor de mantenir els barracons i
que es disminueixin les ràtios. Primer disminuïm les ràtios i
això per què? Per què m’agrada que els alumnes estiguin en
barracons? En absolut, perquè crec que afecta molt més la
qualitat de l’ensenyament la ràtio que el barracó. 

Per tant, posats a triar, com que no es pot fer tot, com que
no es pot fer tot a la vegada i en dos mesos, com vostè diu Sra.
Riera, i les coses s’han de prioritzar, nosaltres sempre estarem
a favor que augmenti la plantilla de professorat, que augmenti
el professorat de suport i, en la mesura del que es pugui,
evidentment, escolti, si podem estar en uns edificis de primera,
doncs molt millor que no estar en barracons. Però vull cridar
l’atenció que aquesta pressió permanent perquè tot millori a les
totes, pot desenfocar les prioritats que hem de seguir en política
educativa.

L’oposició per emulació sense credibilitat és més greu si té
un impacte pressupostari com el que vostè diu, perquè és clar,
a mi em gràcia..., disminuir un alumne la ràtio de tots els
centres educatius probablement té un cost de desenes de
milions, si no anem ja cap el centenar de milions d’euros,
disminuir un alumne. Aleshores és molt fàcil, vostè ha dit a
infantil 25, a ESO 30, a batxillerat 35, quan té un impacte
pressupostari tan important. Jo sempre he estat, vostès ho
saben, ho recordaran o tal vegada no, perquè al final no sé...,
una vegada se sap fins a quin punt se l’escolta quan parla, jo
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sempre m’he mostrat molt refractari a discutir a través de
mocions o a través de PNL coses que són pròpies del debat
pressupostari. Perquè clar, és molt fàcil, jo puc entendre i
portar una PNL demanant que el Govern faci una coseta que té
un impacte pressupostari reduït, però que vostè ens vingui amb
una sèrie de mesures que tenen un impacte pressupostari
gegantí, em sembla totalment fora de lloc, i això ja portaria per
desacreditar totalment el vot a favor dels punts de la seva
proposició.

De totes maneres, ja per acabar que se m’acaba el temps, la
Sra. Busquets i el Sr. Casanova, MÉS per Mallorca i el PSIB
li agafen el guant, a les seves propostes d’emulació. I situen les
seves propostes en el terreny del que és possible i per tant,
plantegen una actitud constructiva. La Sra. Sureda, em sembla
que deia, devia dur el discurs escrit, perquè vostè ha dit: estan
tirant tots els plats uns damunt dels altres. Home jo crec que
precisament MÉS per Mallorca i el PSIB han tingut una actitud
hiperconstructiva, perquè han dit que aquesta emulació que ens
proposa el PP posem-la en el terreny del que és possible. Em
sembla que en aquest cas..., bé la interpel·lació, però ara estam
discutint de la moció i de les esmenes. Em sembla injust que
vostè digui que uns es tiren els plats per damunt dels altres,
perquè crec que precisament l’actitud dels grups que estan en
el Govern és la de trobar un punt de contacte, de totes aquestes
preocupacions que ara motiven a la Sra. Riera, es puguin
arribar a un punt del que és possible i que realment demostraria
que vostè no presenta aquesta moció amb una gesticulació
parlamentària, sinó amb una voluntat realment d’avançar
conjuntament en una millora del sistema.

Vostè tria Sra. Riera, vostè pot acceptar les esmenes. Vostè
tria si continua fent oposició per emulació, o una simple
gesticulació parlamentària.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Passam al torn d’intervenció
del grup parlamentari proposant, per indicar si accepta o no les
esmenes. Té la paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, gràcies a la
voluntat de tots aquells grups que presenten propostes en
positiu, crec que hi ha propostes que tenen un fons, fins i tot
algunes la forma que tenen alguna cosa que es veu que podríem
arribar a acords en positiu. Vull reafirmar de totes maneres,
crec que és important, que estam en un moment de recuperació
econòmica, que no oblidem que hi ha 1.050 milions d’euros
més prevists per al pròxim pressupost i que es gestiona pitjor
que mai l’educació i que la paraula més repetida per les
famílies és que la gestió és caòtica, la gestió és caòtica.

(Remor de veus)

I si vostès tenen 1.050 milions d’euros més, jo ho dic
perquè vostès han donat les xifres, i destinen 880 milions

d’euros a educació, han incrementat, en lloc de 1.050 que
tenien més n’incrementen només 80, per tant la proporció... No
em diguin ara que és evident que s’està fent una incorporació
de recursos i que s’ha prioritzat l’educació perquè hi ha moltes
mancances, anem a sincers un poc entre tots, és ver que n’han
incrementat 80, però és que en tenen mil més, vull dir que
qualque cosa més crec que es podia fer, i ho dic en to positiu,
no ho dic en to...

(Remor de veus)

..., no, però és que s’ha de dir tot, no es poden les veritats a
mitges.

Jo ja els he dit que la proposta era positiva, que els
acceptava unes redaccions modificades de les esmenes, de les
de MÉS al punt cinquè, perdó, al punt sisè i al cinquè bis,
sempre que fos avançar en solucions en aquelles aules on hi
havia els nins NES, i l’altra, incrementar els recursos, segons
els informes tècnics, crec que és una proposta en què podem
arribar tots a un acord. Per tant, també, Sr. Castells, són
propostes en positiu, anem a dir les coses tal com són, la
proposta modificada que li present jo també, arran d’una
proposta feta per vostès, és clar que sí.

I en relació amb la proposta del PSOE, jo, Sr. Casanova, no
entraré en el seu to que, de vegades, qualque vegada és poc
elegant, jo record, evidentment, quan he estat consellera
d’Educació, però és que vostè hauria de recordar també el pacte
que ha signat la Sra. Armengol, és que, és clar, a mi em fa
molta gràcia que vostè em digui o em recordi fa tres anys el que
feia, però vostè recorda fa mig any que vàrem al Conservatori
i va firmar un pacte amb 20-25 en ràtios per a nins a les
escoles? On era vostè? Perquè jo era allà asseguda i ho vaig
escoltar. Li dic un poc més fort, perquè tal vegada ara sí que em
sentirà, però és que jo ho vaig sentir, per tant, no em digui ara
que si recordam; recordi vostè també les ràtios que ha proposat
i que ha compromès la seva presidenta. I si no les pot dur
endavant que ho digui a la gent, em vaig equivocar o vaig
mentir, una de les dues coses i, si no, doncs hauria d’aprovar la
proposta.

De totes maneres, com que li deia, arran del que deia el Sr.
Castells, que era positiva la proposta, li accept aquesta esmena
amb aquesta modificació, si a vostè li sembla bé, que parlarem
d’anar reduint aquestes ràtios, perquè vegi que també tenim de
vegades qualque to dialogant.

Després, en relació amb aquest inèdit creixement escolar,
que ha dit el Sr. Castells, és clar, una de les coses que record
per haver estat consellera d’Educació, precisament és el
nombre d’alumnes que hi ha a les aules, Sr. Castells, és que a
l’any 2014 n’hi havia 164.500; és clar, si enguany, a l’any
2017, n’hi ha 165.000, en tres anys aquesta massificació
inèdita, a no ser que hagi vengut una allau i s’hagi tornat i ara
ha tornat venir, a veure qualque cosa a les xifres ens balla. Per
tant, no justifiquem que ara tenim una massificació inèdita quan
tenim molts recursos més per millorar l’educació.

I després, finalment, jo no havia fet cap referència a Podem,
tenim un poc de curiositat per saber què votaran en aquesta
moció, perquè són propostes que ells demanaven abans, tal
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vegada ara que no els deixen entrar en el Govern aposten per
donar-nos suport a nosaltres i també llevar-se la bena dels ulls
i fer una oposició en condicions, ara que ja els han dit: no us
volem al govern, o és a l’inrevés, no ho sé, la Sra. Camargo ha
rebaixat un poc el seu to crític, normalment era prou més crítica
o era més no ho sé, contundent, per dir-ho de qualque manera,
ha rebaixat el to, tal vegada es prepara per entrar al govern,
tampoc no ho sabem. En tot cas, estaria bé que donàs suport a
alguna d’aquestes propostes, perquè forma part un poc dels
postulars que té Podem, que bàsicament és educació.

També li vull recordar que nosaltres vàrem fer una
proposició no de llei en el gener del 2017, de prioritzar la
construcció de centres i eliminació de barracons, i vostès hi
varen votar en contra, tots els partits del pacte i vostès que
donen suport hi varen votar en contra, ho dic perquè ara diu
que proposaran prioritzar; anem a veure, és un poc el que varen
en contra, perquè ho presentava el Partit Popular en el mes de
gener, i per ventura haurien d’aclarir aquest canvi de criteri a
què es deu o si és que l’hem entesa malament, però ha dit que
ara presentarà prioritzar, i ens ho va votar en contra.

I finalment, bé, donar les gràcies a aquelles propostes en
positiu, la de Ciutadans, aquelles que puguin si accepten
l’esmena, jo he entès que sí, la modificació. I a El Pi, a aquella
part de les propostes que pugui donar suport, conforme un poc
les explicacions que ens han donat. I a tots, doncs també el
tarannà positiu a aquella part que pugui votar, perquè crec que
si fem un esforç des d’aquest parlament i instam el Govern a
millorar aquelles cosetes en les quals puguem coincidir, doncs
serà una proposta en positiu que surt d’aquest parlament i
milloraria una mica aquelles coses que fallen en la gestió de
l’educació.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Puc donar per entès que s’accepten
les... Té la paraula, Sra. Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Gràcies, Sr. President. Simplement voldria escoltar el
redactat esmenat i transaccionat i després em pronunciaré.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, bé, a resultes de les esmenes presentades, havíem pensat
que la proposta d’afegir un punt cinquè, presentada per MÉS
per Mallorca, podria quedar: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a avançar en solucions
específiques per a aules amb presència d’alumnat amb
necessitats educatives específiques.”

També pensàvem que l’esmena presentada al punt sisè,
podria quedar, si s’accepta una redacció modificada i
consensuada, que seria “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a incrementar recursos i personal
de suport per atendre alumnes amb necessitats específiques i
necessitats educatives especials en funció dels criteris establerts
pels serveis tècnics, en coordinació amb el Servei d’Inspecció
Educativa.” A l’espera que hi hagi aquests criteris tècnics
evidentment, perquè siguin unes decisions totalment (...)

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

La transacció en el punt 5 bis no l’acceptaria, la 6 sí.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Idò en aquest cas, no acceptaríem el punt afegit 5 bis,
cinquè bis, no l’acceptaríem.

I a l’esmena del PSOE també havíem proposat perquè ells
valorin si la seva esmena, que modifica el punt cinquè, podria
ser “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer feina en la reducció de ràtios escolars als
centres educatius de les Illes Balears segons els límits establerts
a la legislació vigent i informar aquesta cambra de les solucions
adoptades allà on no sigui possible una reducció fins a aquests
límits. Així mateix, s’insta a dotar més solucions per a aules
amb presència d’alumnat amb necessitats educatives
específiques.”

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, accepto...

EL SR. PRESIDENT:

Accepta la transacció de l’esmena. Gràcies.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem a la votació del conjunt dels punts 1, 2, 3 i 4,
votació dels punts 1, 2, 3 i 4 conjunts, no? Volen vot separat?
Fem vot per separat tots. Farem les votacions.

Passam a la votació del punt 1. Votam.

24 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació del punt 2. Votam.

22 vots a favor; 35 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació del punt 3. Votam.
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24 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació del punt 4. Votam.

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

Passam a la votació del punt 5, amb l’esmena RGE núm.
12955/17 del Grup Socialista transaccionada. Votam.

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

Passam a la votació del punt 6, amb l’esmena RGE núm.
12777/17 de MÉS per Mallorca transaccionada. Votam.

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

Passam a la votació del punt 7, amb l’esmena RGE núm.
12770/17 de Ciutadans incorporada. Votam.

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

IV.1) Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 4447/17, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, de modificació de la Llei 4/2001, de 14 de març, del
Govern de les Illes Balears, per a la limitació de mandats de
la presidència de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

IV.2) Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 4448/17, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, de modificació de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, dels
consells insulars, per a la limitació de mandats de la
presidència dels consells insulars.

Doncs passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon
al debat de la presa en consideració de les proposicions de llei
RGE núm. 4447/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears, per a la limitació de mandats -per favor, guardin
un poquet de silenci-, per a la limitació de mandats de la
presidència de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la
RGE núm. 4448/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, dels consells
insulars, per a la limitació de mandats de la presidència dels
consells insulars.

Hem de recordar que, tal i com ho va acordar la Junta de
Portaveus passada, el debat de presa en consideració de les
esmentades proposicions de llei es farà conjuntament i en
acabar es votaran de forma separada.

Per tant, intervenció del Grup Parlamentari Mixt per fer la
presentació de les proposicions de llei, té la paraula el Sr.
Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, senyores i senyors diputats. La limitació de
mandats del president del Govern o de consells insulars és una
de les moltes mesures que ha proposat Ciutadans per afavorir
la regeneració democràtica i lluitar contra la corrupció a
Espanya i, per tant, també a la nostra comunitat. No és una

mesura que ens pertanyi en exclusiva, certament, la defensen un
bon nombre de grups representats en aquesta cambra i
representats també en el Congrés dels Diputats, m’atreviria a
dir que a priori la defensen quasi tots els grups representats en
aquesta cambra; la defensa el Partit Popular, i no només perquè
forma part del pacte d’investidura que vàrem subscriure
nosaltres amb ells en el Congrés dels Diputats, ara fa cosa d’un
any, sinó també per la força dels fets de què parlarem d’aquí a
un moment; la defensa el Partit Socialista en el seu programa
electoral; també la defensa MÉS en el seu i volem creure que
la defensa Podem, també, d’acord amb les declaracions com a
mínim que hem sentit.

Aquesta mesura de regeneració democràtica s’afegeix aquí
a Balears a les que el nostre grup ha registrat i defensat en
aquest mateix parlament al llarg de la legislatura, l’eliminació
del nivell 33, per exemple, que va ser aprovada ja fa més d’un
any i que ha estat ratificada, a més, per una sentència recent, o
la proposta de creació d’una comissió d’investigació per tractar
de la desaparició de Sa Nostra, que no va tenir la mateixa sort,
ja que els dos grups majoritaris a la cambra, Partit Socialista i
Partit Popular, s’hi varen oposar; afortunadament, però, en el
Congrés dels Diputats sí que s’ha creat una comissió
d’investigació més àmplia sobre el rescat financer, la crisi i les
caixes d’estalvi, i això permetrà que Sa Nostra hi tengui també
el seu petit lloc, i amb més motiu ara que acabam de saber que
l’Audiència Nacional investiga l’antiga cúpula directiva de la
caixa, de la nostra caixa, per dues operacions dutes a terme
entre 2005 i 2010 i que haurien causat un forat de més de 100
milions d’euros, operacions immobiliàries.

I també entre les mesures de regeneració democràtica que
hem registrat hi ha una proposició de llei d’incompatibilitat
entre els càrrecs de diputats i els de regidors d’un ajuntament,
que encara no ha pogut ser debatuda, i n’hi haurà qualcuna més
que tenim ja a punt per registrar-la i presentar-la ben aviat.

Els record tot això perquè crec que és bo que sàpiguen que
aquest sots-grup del Grup Mixt, o sigui, Ciutadans, fa en aquest
parlament la feina que havia promès fer en el seu programa
electoral, ni més ni manco la que havia promès fer, i no hem
acabat, com els acab d’indicar, una feina que tenia com a un
dels eixos principals el relacionat amb la regeneració
democràtica, no érem l’únic partit a reivindicar aquesta
necessitat de regeneració, però, curiosament, hem estat quasi
l’únic a promoure-la amb mesures concretes, i si n’hi ha hagut
qualcuna que no hem promogut, ara em ve a la memòria la de
MÉS, relacionada amb la rebaixa del llistó per entrar en
aquesta cambra, del 5 al 3%, si no l’hem promoguda
evidentment ens hi hem sumat amb molt de gust, ja que creiem
que, efectivament, també és una altra de les mesures que han
d’afavorir aquesta regeneració democràtica.

En tot cas, la proposició de llei que avui presentam
persegueix l’enfortiment de les institucions i la millora del
nostre estat democràtic i vol contribuir al mateix temps a
retornar als ciutadans d’aquestes illes la confiança en la política
i en les institucions, evidentment no només amb aquesta, però
sí amb aquesta mesura i d’altres que s’hagin pres o que es
puguin prendre en el futur. Es tracta, en definitiva, d’impedir
que una persona que ja hagi estat investida dues vegades
presidenta del govern o presidenta d’un consell insular ho
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pugui ser de nou o, dit d’una altra manera, es tracta, al nostre
entendre, d’impedir que aquesta persona es pugui eternitzar en
el càrrec.

Com tothom sap, no proposam cap mesura inèdita,
d’entrada hi ha precedents al món, no fa falta cita, m’imagin,
els casos de la presidència dels Estats Units, de la República
Francesa, de la República Federal d’Alemanya; se’m dirà, amb
raó, que són casos, són eleccions, en tot cas, distintes de les
nostres, perquè es tracta aquí de l’elecció d’un cap d’estat i no
d’un president del govern, i el mateix podria dir-se de l’elecció
del president del Consell Europeu, designat per períodes
menors de dos anys i mig, però també renovable un sol pic, per
tant, en total cinc anys, i designat, en aquest cas, pels governs
dels 28 estats que componen la Comissió Europea.

Tot això és ver, però resulta que a part d’aquests casos, no
fa falta tampoc anar tan enfora per trobar-ne d’altres que
puguin servir de precedent, ja que a Espanya mateix tenim
exemples d’aquesta limitació de mandats. La comunitat
autònoma pionera va ser Castella-La Manxa a l’any 2003, quan
encara no era president el socialista José Bono, és ver que en
aquell moment ja duia vint anys ell president la comunitat, ell
encara n’hi va estar un més, fins que va ser designat ministre de
Defensa del Govern de Rodríguez Zapatero, però bé, és un cas
realment extrem, n’hi ha de més extrems, com tothom sap, però
que ni tan sols han passat per aquesta reducció de mandats,
com a mínim en el seu cas, per ventura perquè ja veia que no
repetiria, va posar en marxa aquesta norma, en tot cas el
parlament la va aprovar i en aquest moment la comunitat de
Castella-La Manxa la té acceptada.

La resta d’exemples, en canvi, ja són més recents i poden
atribuir-se al progressiu descrèdit de les institucions i de la
política representativa ocasionat per la crisi econòmica, i
poden, com a mínim, si ens cenyim a les dates, podríem pensar
que va ser així. A Extremadura, per exemple, la limitació de
mandats es va aprovar a l’any 2014; en aquell moment
governava el Partit Popular gràcies a un pacte de legislatura
amb Izquierda Unida. Podríem pensar, idò, que va ser la
pressió d’aquest pacte el que va condicionar la iniciativa; pot
ser, però en tot cas aquell mateix any a la regió de Múrcia es va
aprovar la mateixa iniciativa, o sigui, l’any 2014, amb els vots
del Partit Popular, que governava llavors amb una comodíssima
majoria absoluta. I l’any passat a Castella i Lleó, comunitat
governada també pel Partit Popular, es va aprovar un estatut
d’alts càrrecs de l’administració que restringia a vuit anys el
temps que el president i també la resta de càrrecs, per exemple
consellers del Govern, poden exercir... el temps durant el qual
poden exercir els seus càrrecs respectius.

Com veuen tenim molts de precedents a distintes comunitats
autònomes i en tots els casos, llevat de Castella-La Manxa, qui
les governava o les governa és el Partit Popular, i això que no
he afegit a la llista, per exemple, la comunitat de Madrid, on ja
s’ha aprovat la presa en consideració d’una mesura anàloga; o
el cas d’Andalusia, on es va aprovar la presa en consideració,
a instàncies del Partit Popular per cert, però amb el vot general
de la resta de grups, i després una gestió al Consell Consultiu
va recomanar modificar-la perquè hi havia una possibilitat
d’incompatibilitat amb l’Estatut d’Autonomia i, per tant,
inconstitucionalitat.

En tot cas els he fet aquest repàs perquè veiessin bàsicament
dues coses que a aquestes alçades em semblen essencials en
relació amb aquesta proposició de llei: en primer lloc, que a
Espanya hi ha moltes de comunitats autònomes on s’ha aprovat,
sense que cap legislació ho hagi impedit, una proposta idèntica
o molt pareguda a la que avui Ciutadans presenta en aquest
parlament. I, en segon lloc, que en totes aquestes comunitats,
llevat de la pionera, Castella-La Manxa, qui comandava o qui
comanda és, era i és, el Partit Popular; si ho prefereixen, és
aquest partit i no un altre el vertader propulsor de la limitació
de mandats a Espanya. Jo no sé si això té alguna cosa a veure
amb la iniciativa que va prendre l’expresident Aznar de limitar,
però en aquest cas motu proprio, la seva presència en el
Govern per justament dos mandats, o vuit anys, com vulguin
llegir-ho, però en tot cas la majoria de decisions d’aquest tipus
que estam repassant s’han pres quan el president del Govern i
del partit ja era Mariano Rajoy i no pas José María Aznar.

Entrant ja en la descripció mateixa de la proposta hauran
observat que la formulació és molt genèrica; s’hi parla d’un
límit de dos mandats; no s’hi precisa, posem per cas, si aquests
mandats han de ser consecutius o si poden ser alterns, ni
tampoc s’hi especifica si els mandats han de ser complets, o
sigui, si estam parlant de vuit anys, o de manco anys. Ja els
anticip, abans que m’ho retreguin perquè m’imagín que qualcú
m’ho retraurà, que no és un error, no és un lapsus, és a posta;
per què és a posta aquesta indefinició?, perquè ens ha paregut
que en un tema com aquest era bo que la proposta fos com més
oberta millor, i que era bo que fos oberta perquè..., o
inconclosa, per dir-ho d’una manera, perquè creiem que és bo
que les modificacions d’aspectes essencials de la nostra
governabilitat s’acordin per consens, però no per un consens
que sigui purament el vot a favor d’una determinada proposta,
sinó per un consens que sigui un vertader consens, és a dir, un
treball conjunt, una feina de debat, de reflexió, i finalment,
evidentment, de decisió de tots els grups representats en
aquesta cambra. Aquest ha estat l’objectiu, i no cap altre, de
deixar en aquesta indefinició, marcada per aquests dos
mandats, això sí, la proposta que duim avui aquí.

Som, per tant, davant d’una oportunitat que nosaltres com
a mínim consideram immillorable per seguir treballant tots
junts en la necessària regeneració democràtica i institucional
d’aquesta terra. Ahir determinats grups d’aquesta cambra ja
varen avançar el sentit del seu vot en relació amb la nostra
proposició de llei, un sentit negatiu, com saben els aquí
presents. Els he de dir, ja des d’aquesta primera intervenció,
que cap dels arguments adduïts em va parèixer sostenible,
sostenible argumentalment, per raons distintes, és ver, són
arguments que no necessàriament... que són difícilment
comparables, però en tot cas tots conflueixen en un no, i això
és el que em va sorprendre i, repetesc, a més em va parèixer
poc justificable, poc defensable. En tot cas en tots hi vaig
veure, com a síntesi, una voluntat de dilatar i de diferir una
decisió que tard o d’hora aquesta cambra haurà de prendre, i
evidentment puc imaginar quin ha estat el motiu, en determinats
casos, però esperaré en tot cas que vostès ho diguin de viva veu
perquè així m’estalviaré d’haver-me d’avançar. Per tant en el
meu torn de rèplica tornaré sobre aquests arguments en funció
també d’allò que cada grups em vagi indicant.

I res més. Moltíssimes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Intervenció de grups al torn a
favor de les proposicions de llei? Intervencions dels grups
parlamentaris en contra de la proposició de llei? 

Doncs pel Grup Parlamentari Popular, en torn en contra, té
la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, president. Bon dia. Bien, tal como ha expuesto el
Sr. Pericay hoy es la toma en consideración de dos
modificaciones..., de la propuesta de dos modificaciones
legales, la Ley del Govern y la Ley de los consells insulares, y
textualmente para que pueda ser elegido el presidente del
Govern o del consell una persona..., o para que no pueda ser
elegido, una persona que hubiese sido investida como tal en dos
ocasiones, dice textualmente la propuesta, y la propuesta es
modificar puntualmente estas dos leyes y así modificar los
mandatos.

En primer lugar en Baleares, a diferencia de otras
comunidades autónomas, no se da el caso de una prolongación
excesiva en ocupar la presidencia del Govern o de los consells
insulares, sino que se ha caracterizado básicamente por la
alternancia; por tanto no es un problema que veamos que se
haya enquistado en la situación política de estas islas, y en
principio la no prolongación excesiva en ocupar un cargo
político nos parece una medida positiva, una medida positiva
y en las líneas de las razones que ha expuesto el proponente. Y
puede ser positivo, consideramos en primer lugar, haciendo un
compromiso electoral, es decir, que el que se presente a unas
elecciones manifieste ante su electorado que no va a estar en el
cargo más de dos mandatos, etc., y responde ante ese
electorado. Puede ser positivo también como consecuencia de
una investidura; puede ser positivo como consecuencia de un
acuerdo entre partidos, y en este caso incumbe siempre en un
sistema democrático castigar el incumplimiento, en su caso, a
los electores. De hecho, como ha explicado también el Sr.
Pericay, nuestra formación política lo ha defendido en
diferentes sitios, y de hecho fue el presidente Aznar el primero
que manifestó públicamente que estaría dos mandatos, fue su
compromiso y así lo cumplió.

Pero seríamos partidarios de que este tipo de restricciones
temporales al poder político se debe realizar en un debate
abierto, amplio y sosegado sobre la verdadera utilidad de este
debate y no de forma puntual y fruto de una situación
coyuntural; creemos que este debate debe ser en el marco de
otras cuestiones, de otras cosas importantes, de otras
modificaciones legales de más calado, y no simplemente para
modificar de forma puntual, sobre todo porque se trata de una
limitación de un derecho fundamental, el derecho de sufragio
pasivo, que es un derecho a ser elegible para un cargo político,
establecido en el artículo 23 de la Constitución Española. 

Por otro lado, también tenemos dudas jurídicas muy
importantes, y creo que fundadas, respecto a que la
modificación de la Ley del Govern y la Ley de consells puedan
ir en contra de lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de
Autonomía, que establece que el presidente de las Illes Balears

será elegido por el Parlament entre sus miembros, y no
establece ningún tipo de restricción el Estatuto. Por tanto,
establecer restricciones en un Estatuto, ley orgánica,
estableciendo restricciones después en una ley ordinaria y que
además restringen derechos fundamentales, el derecho al
sufragio pasivo. Por tanto, una ley orgánica reconoce un
derecho y una ley ordinaria restringe ese derecho fundamental,
en este caso, si se tirase adelante esta propuesta.

Lo mismo pasa con el artículo 66 del Estatuto respecto a los
presidentes de los Consells Insulares que dice que será elegido
entre sus miembros. 

Por tanto, consideramos que esta medida debería adoptarse
en un paquete de medidas que podamos pactar entre todos los
grupos políticos de modificación del Estatuto de Autonomía
para darle la base y la seguridad jurídica que corresponde,
porque estamos limitando un derecho fundamental, estamos
limitando el derecho fundamental de sufragio de los miembros
del Parlament, de los diputados, y de los miembros de los
consells que han sido elegidos directamente en elecciones por
los ciudadanos.

En cuanto al contenido de la propuesta tampoco nos parece
acertado porque la propuesta habla del texto de “quien hubiese
sido investido como tal en dos ocasiones anteriores”, lo que
puede provocar situaciones que creemos que son injustas,
incluso indeseadas, respecto a la razón de ser de la iniciativa.
Basta con que haya sido investido en dos ocasiones para que ya
estuviese esa persona limitado el derecho de sufragio pasivo de
ser elegido presidente del Govern o presidente del Consell. En
cualquier legislatura puede haber una moción de censura,
pueden convocarse elecciones de forma previa, con lo cual una
persona que, de hecho estando poco tiempo ejerciendo el cargo
de presidente del Govern o de presidente del Consell, incluso
meses, por el hecho de haber sido investido dos veces y haberse
convocado elecciones o haber habido una moción de censura
por perder el apoyo parlamentario pues ya estaría totalmente
incapacitado con este texto.

Por tanto, tanto en la forma como en el fondo de la
propuesta, si bien el objetivo nos parece positivo, creemos que
no se cumple el objetivo final que debería cumplirse con la
propuesta. 

Por tanto, seríamos partidarios de establecer límites de
tiempo, por ejemplo ocho años, antes que hacerlo del número
de investiduras y seríamos también favorables a que hubiese
también un lapsus de tiempo en que no hubiese ejercido ese
cargo y que después hubiese sido posible la reelección. 

En definitiva, somos favorables a la limitación de mandatos,
pero mediante un debate más amplio, incluirlo con seguridad
jurídica en la modificación del Estatuto, con una regulación
diferentes a la que se propone en este texto, para evitar la
permanencia en períodos excesivos y no en función de
cuestiones coyunturales sino de forma definitiva. Por eso, no
podemos dar apoyo a esta propuesta y no podemos darle el
voto favorable. 

Muchas gracias. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sr. Pericay, vostè
ha dut aquí una proposició que realment ens sembla un debat
que filosòficament és fins i tot interessant i que és conforme als
nous temps i a les noves exigències de regeneració democràtica
que el seu partit, el nostre i crec que una gran majoria social
reclama als seus representants. És un tema, insistesc,
filosòficament interessant, com seria també parlar, per exemple,
de la disciplina de vot. Crec que són qüestions que en qualque
moment haurem d’arriba a debatre-les de manera més clara i
això necessita també o requereix també d’una maduració
democràtica que no sé, que no sé si els representants o els
partits encara tenen en la nostra societat després de molt de
temps silenciats la societat i també el seus representants per
part de la dictadura que vàrem patir i de com es va fer després
la transició. 

El Sr. Castells ja apel·lava abans a aquest teatre dels grups
polítics, parlava fins i tot de cinisme, que entenc que hauríem
d’eradicar d’una vegada de les nostres institucions com a
primera mesura de regeneració democràtica. 

I un dubte que jo tenc, ja li dic que compartim, que
compartim el punt de partida de la seva proposició, però sí que
em va generar un dubte i després, idò, repassant un poc el que
ha succeït a altres territoris i també a nivell de Congrés dels
Diputats on també han presentat una proposta similar, clar, el
dubte és, ja sabem què va passar i com va arribar el Sr. Rajoy
al Govern i com, per exemple, la CUP va impedir que el Sr.
Artur Mas pogués ser president de la Generalitat de Catalunya,
m’hagués agradat aquesta valentia, per exemple, per intentar
evitar que el Sr. Rajoy fos president del Govern en el seu
moment, igual que va fer la CUP demanant al Sr. Mas que es
pogués retirar. Crec, o intuesc, i ara esper que m’ho pugui
aclarir si aquesta mesura no ve d’aquesta falta de valentia seva
per intentar o per impedir que el Sr. Rajoy fos president i ara
cerquen una fórmula de no repetició de mandat per intentar
evitar que el Sr. Rajoy es pugui tornar a presentar com a
president del Govern de l’Estat. 

Una vegada aclarit això, doncs bé, podríem parlar de si és
incoherent o no aquesta proposta amb els seus discursos també
contra la corrupció, que si bé els compartim i ho hem parlat a
més a nivell personal, després xoca amb els fets del que fa el
seu partit donant suport a partits corruptes, com pot ser el de la
Comunitat de Madrid o com és el de la Comunitat de Múrcia o
com és també el de la Comunitat d’Andalusia, i així ho han
demostrat els tribunals. 

Aquí evidentment, Sr. Pericay, hauríem d’intentar fer una
exercici de... doncs bé, de praxis, com deia el Sr. Castells, que
m’ha agradat, dels grups parlamentaris fossin més coherents
amb aquests discursos i amb aquestes iniciatives que després es
presenten. 

Li deia que compartim en part l’agenda anticorrupció de
Ciutadans, no coincidirem en tot, però hi ha finalitats, hi ha
objectius similars, i sempre li he dit que estam oberts a cercar
solucions entre nosaltres, que hi haurà interseccions. I també li
dic, malgrat el que puguin votar els dos grans partits, estic
convençut que les geometries parlamentàries podrien
modificar-se en qüestions com les de regeneració democràtica.
Crec que així també ho hem demostrat en, i vostè feia menció
abans, la presentació o l’intent que hi va haver de formalitzar
una comissió respecte de Sa Nostra aquí on nosaltres
compartíem el mateix criteri i aquesta comissió no es va poder
tirar endavant, malgrat la pèrdua de doblers públics i de
patrimoni que va suposar per a la nostra comunitat. 

Crec que tenim una mirada optimista respecte de la
limitació de mandats quant que ha de ser una qüestió que més
tard o més prest acabarà succeint en la majoria de parlaments
i també a nivell del Govern de l’Estat.

Compartim la necessitat d’escometre aquesta reforma i el
nostre partit internament ja l’aplica des dels seus estatuts des
del seu naixement, tots els nostres càrrecs interns tenen una
limitació de dos mandats de quatre anys, hi ha una
excepcionalitat que podria dur a repetir fins als dotze anys,
però ja és el límit. Insistesc, crec que és una reclamació
ciutadana i crec que els partits a nivell intern han de donar
exemple evidentment també d’aquest nou comportament
mitjançant lògicament una regulació interna des dels seus
propis estatuts.

Ara bé, i ho hem comentat també, crec que aquestes
reformes s’han de fer d’una manera més àmplia, i en aquest cas,
quan podria haver-hi xocs, crec que li ha dit també el Sr.
Lafuente, aquí ho podríem convertir respecte de l’Estatut, crec
que també estarem d’acord que hem d’escometre una reforma
del nostre Estatut, així com també s’ha d’escometre una
reforma de la Constitució si el que realment volen és limitar els
mandats del president del Govern. I que, a més, això s’hauria
de fer mitjançant referèndum i no mitjançant pactes d’alçada
entre partits.

Volem estendre més aquesta idea raonable de la limitació
dels mandats a altres tipus d’autoritats electes, evidentment als
presidents o les presidències dels consells, però també ens
hauríem de plantejar si els batles també haurien de tenir una
limitació de mandats, nosaltres, molt probablement també, hi
estaríem a favor.

Aquestes modificacions d’Estatut, del Reglament d’aquesta
cambra, de la Constitució, jo sé que vostès estan oberts, crec
que hauríem de ser més clars en aquestes qüestions, hi ha
elements com els aforaments on, evidentment, crec que també
podríem trobar punts de trobada, i que en aquesta reforma més
àmplia tant de la Llei del Govern com de l’Estatut, doncs
evidentment... i a més el Sr. Lafuente ha quedat obert també a
poder planificar i plantejar un paquet, ha dit, de mesures de
regeneració o de modificació tant de l’Estatut com de... de
l’Estatut, que jo crec que serien molt convenients.

Vostès, insistint en aquesta idea, plantegen aquesta reforma
de la Llei de Govern, hi ha xocs respecte de la redacció del
nostre Estatut i també em planteja qualque dubte el dubte,
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diríem també filosòfic, com el que li comentava a un principi,
no?, parlava el Sr. Lafuente d’aquesta restricció i limitació
també de la possibilitat de ser triat per part dels representants
públics, i una altra qüestió que és... alguns apel·len fins i tot a
la inconstitucionalitat d’aquest tipus de mesures, vostè ho ha
dit, s’ha aprovat en altres parlaments i no hi ha hagut recurs
d’inconstitucionalitat, per tant jo crec que hi ha via lliure per
tirar endavant aquestes mesures. Hi ha hagut, a més,
modificacions dels requisits que defineixen la idoneïtat dels alts
càrrecs, amb la Llei 13/2015, com l’honorabilitat, que no estava
inclosa, el coneixement, l’experiència, per tant entenem que
també hi hauria via lliure per tirar endavant aquesta proposta.

Sí que hi ha una qüestió que em genera també més dubtes,
que aquest tipus de mesures, concretament la limitació de
mandats, són pròpies de règims presidencials o
semipresidencials, com els d’Estats Units i França, que són els
dos grans exemples; és clar, allà tenim la diferència entre el
president, que és triat per sufragi directe, el cap d’estat, i
evidentment existeix una limitació de mandats d’aquests caps
d’estat precisament pel poder que concentren, i aquesta idea és
clau, aquesta concentració de poder, evidentment, ha de ser
limitada temporalment. Per exemple, els francesos només
poden estar dues legislatures de cinc anys continuades,
consecutives, a l’Eliseu, i els nord-americans tenen dos
mandats de quatre anys com a màxim, per estar a la casa..., per
ocupar la Casablanca.

En el nostre cas de monarquia parlamentària els exemples
que tenim són els del Regne Unit, Bèlgica, els Països Baixos i
també la majoria dels països escandinaus. Aquí el rei no té
restriccions temporals per exercir de cap d’estat, amb la
conseqüència que, evidentment, el cap del govern, els
presidents de govern, designats pels parlaments, tampoc, amb
la qual cosa la idea que li vull traslladar és: si limitam els
mandats de les presidències de govern, consells, i, ja li
suggeresc, també de batles, per què no escometem una limitació
també temporal del mandat del cap d’estat? D’aquí la necessitat
d’una reforma constitucional.

Vostè ha defensat, i podrem estar-hi d’acord, que això
contribueix a la regeneració democràtica, que serveix per
revitalitzar les institucions, que evita situacions de nepotisme
i xarxes clientelars en les quals pot germinar la corrupció. No
pensam que aquesta sigui la solució als problemes de
corrupció, hauríem de fer i mirar als ulls del Partit Popular per
demanar-los quants anys va necessitar el Sr. Matas per
malbaratar els nostres doblers públics, crec que no és la
limitació de mandats l’única solució. Per tant, les mesures de
corrupció o d’anticorrupció no poden ser aïllades.

Diu el politòleg Pablo Simón que “Los incentivos para ser
corrupto no cambian por cambiar la cabeza, sino que la
corrupción existe cuando lo que existe es un clima de
impunidad”, el que aquí va existir durant molt temps i que,
afortunadament, esperem que no torni passar.

És cert que si aconseguim que es pugui renovar el poder,
aquesta, diríem, patrimonialitat que dóna lloc a l’abús seria més
complicada, també podríem estar-hi d’acord, i que això també
podria provocar una extensió d’aquesta limitació i d’aquesta
reducció d’aquesta patrimonialització dels càrrecs es podria

estendre, amb facilitat, a presidències de consells, com dèiem,
a batles i també a l’arquitectura del conjunt de l’Estat, crec que
també és necessària.

Però sí que també hem de dir una qüestió i és que els
presidents de govern estan sotmesos al control i a la confiança
dels parlaments, que són els que tenen a la seva disposició les
eines per fer mocions de censura i forçar la sortida dels seus
presidents. Això, dins una democràcia madura, digna i tal,
podria succeir amb certa facilitat, ja veiem les dificultats que hi
ha a l’Estat per treure fora un president amb un partit com el
Partit Popular i un president com Mariano Rajoy. Per tant, això
que el president, diríem, pot ser un ninot en mans dels
parlaments doncs és realment fals, perquè realment els diputats,
amb la referència que feia a la disciplina de vot, al final
realment no controlen els presidents de govern; d’aquí que
estaríem també a favor de la seva proposta.

Hi ha casos curiosos, com el d’Estats Units, on ja s’han
plantejat, des de l’any 51, 23 propostes per derogar la vint-i-
dosena esmena, que és la que fa referència a la limitació de
mandats, s’han generat debats una i altra vegada i sempre ha
sortit que la idea és mantenir aquesta limitació de mandats.
Crec que una democràcia que sí que és madura, i per a mi un
referent, com és l’americana, ens hauria de servir també
d’exemple com per dir que la limitació de mandats crec que
s’ha d’incorporar també a la nostra legislació.

Vostè ha fet referència també a altres comunitats on no ha
existit competència per al partit en el govern i que és on més
s’hi ha desenvolupat la corrupció, a la Comunitat Valenciana,
Múrcia, Balears és una excepció, en aquest sentit hi ha hagut
variacions quant a les presidències i els partits que governaven;
però insistesc en aquesta idea, crec que són les comunitats on
més es pugui mantenir una persona o un partit en el poder que
permet després que es generin les xarxes clientelars que deriven
després en pràctiques corruptes.

Crec que més que continuï una mateixa persona en el poder
de vegades també la por a perdre aquest poder és la clau per a
la limitació de mandats. D’aquí la nostra insistència en facilitar
un paquet més integrat de mesures que poguessin facilitar
aquesta regeneració democràtica, com la modificació que hem
comentat del conjunt de la Llei del Govern i també del nostre
Estatut. Crec que li enumerat un poc pros i contres d’aquesta
proposició, crec que, Sr. Pericay, sí que s’haurien de
reconsiderar les incoherències polítiques, li he d’agrair també
l’aclariment que ha fet quant a la indefinició de la seva
proposta, nosaltres podríem estar a favor, igual que a nivell
intern, d’un mandat de dos anys consecutius i prou, aquesta
seria, en tot cas, la proposta, però ja l’avançaríem a la futura
negociació d’aquesta modificació de la Llei del Govern.

Per tant, reconsider aquestes possibles incoherències i ens
hem de qüestionar un poc si té sentit sol·licitar també aquesta
limitació de mandats mentre mantenem figures vitalícies i
hereditàries com és la de la monarquia. Afrontem les reformes
necessàries des d’una perspectiva de regeneració i de decència,
però evitant sempre el cinisme i premiem la coherència.

Moltíssimes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. Entenem, des de MÉS per Mallorca,
que el debat sobre la limitació de mandats s’emmarca en un
context històric i polític on, sobretot a partir de l’anomenat
15M i de l’inici de la decadència de l’anomenat règim del 78,
que aquests dies, per cert, amb el que passa a Catalunya, a
Múrcia o ahir mateix al País Valencià, amb qui aprofit per
solidaritzar-me per la violència feixista patida per nombrosos
ciutadans, amb la connivència de la policia i de la Delegació
del Govern, o amb l’atac sofert fa molt poc per la delegació de
TV3 a les Illes Balears, un règim del 78 que demostra que és
més decadent que mai, per molt que aquests dies, i acostant-nos
al 12 d’octubre, toqui celebrar la glòria de l’imperi.

És molt greu el que passa, és un tema que afecta la
democràcia i que afecta els drets fonamentals i per això, Sr.
Font, a mi m’agradaria ser aquí i parlar d’altres temes,
efectivament, però de vegades el silenci ens pot fer còmplices
d’aquestes coses que passen, i el que passa és molt greu i ens
afecta a tots com a demòcrates i ciutadans i ciutadanes d’aquest
estat.

Aquest és el marc en el qual s’inscriu aquesta, o s’inscriuen
aquesta i altres iniciatives que entenem que allò que cerquen és
regenerar la vida política, sanejar-la i és una iniciativa, en
aquest sentit, lloable, tot i que incompleta, com ja s’ha dit
abans aquí, per ella tota sola, sobretot perquè seria més
coherent, primer, si el partit del grup que la proposa,
Ciudadanos, se l’aplicàs en clau interna, de partit, com sí fem
des de MÉS per Mallorca, que tenim un reglament específic de
limitació de mandats, a dos mandats els càrrecs executius i a
setze anys de sou públic, entre d’altres coses, mentre vostès
tenen el mateix president, el Sr. Rivera, des de fa quinze anys.
Tampoc no he trobat ni en els seus estatuts ni en el seu codi ètic
cap limitació en aquest sentit ni en la gestió interna de partit, ni
pel que fa a la regulació dels càrrecs públics, per ventura la
tenen i me la pot explicar en el segon torn.

I segona qüestió que faria més coherent aquesta proposta,
difícil que aquesta mesura serveixi per avançar si la principal
funció del seu partit avui en dia sigui sostenir un president del
Govern comandat pel partit més corrupte d’Europa, i ahir
mateix la Fiscalia Anticorrupció ja apuntava no a les persones,
no a les persones, s’acaba la doctrina tradicional del Partit
Popular, sinó a un partit i a les sigles Partit Popular. Si hi
hagués més mesures, segurament hi hauria més coherència,
però sobretot allò que atorga coherència a les propostes que es
fan aquí i a altres bandes són els fets, i els fets són els que són
i vostès sostenen a qui sostenen.

Entenc que en aquest marc uns partits han fet els deures, o
miram de fer els deures, perquè aquests deures pens que no
s’acaben d’acomplir mai, perquè, amb això de la radicalitat
democràtica de la regeneració i de l’ètica és una recerca i una

feina, una obligació diria jo, permanent. I altres volen fer veure
que fan els deures, fan màrqueting, perquè si el gran pacte
regenerador anticorrupció de Ciutadans, inclòs en els acords de
govern amb el Partit Popular, s’acomplís, jo pens, sincerament,
amb els papers a la mà, que el Sr. Rajoy ja no hauria de ser
president del Govern.

Dit això, només unes apreciacions, per un costat, l’abast
d’aquesta mesura, com li deia, si és una mesura aïllada i no
forma part d’un pac no té massa sentit, i li diu qui tanmateix se
l’aplicaria arribat el cas, digui el que digui la llei, no sé el que
farien, efectivament, altres partits. És una mesura que té molt
de sentit o tendria molt més sentit, i ja s’ha dit també aquí, a
règims presidencialistes com els de França o d’Estats Units, on
hi ha una major concentració de poder en la figura dels
presidents, però no tant a monarquies parlamentàries més
basades en contrapesos entre poders públics, sobretot si aquests
poders públics i aquests contrapesos avui en dia jo diria que
tampoc no s’acaben de donar, com es demostra, i avui el que
faria falta a Espanya, pel que es veu més que un reequilibri de
poders és un reset total en el sistema.

Per no parlar del mandat il·limitat, en contraposició a la
limitació de mandats, que té justament el senyor monarca, el
cap d’estat, que fa una setmana justament va perdre tota la
credibilitat com a institució de neutralitat i arbitratge a l’Estat
espanyol.

A l’àmbit espanyol són poques les comunitats autònomes
que han aplicat la limitació de mandats per a la presidència dels
governs autonòmics i la majoria ho han fet després del 15M,
vostè n’ha fet, Sr. Pericay, cinc cèntims, llevat de Castella-La
Manxa, on el Sr. Bono, després de 21 anys, va plantejar,
efectivament, la limitació de mandats el 2003, sense que
l’afectàs, un home sempre tan disposat, com hauran vist també
aquests dies, a donar lliçons de demòcrata de pro. Extremadura
va aprovar el 2014, de la mà del PP, amb l’abstenció del PSOE,
i Múrcia el 2014, després de cinc legislatures seguides del Sr.
Valcárcel com a president, i el president que el va substituir, el
Sr. Pedro Antonio Sánchez, també del Partit Popular, no és que
hagi durat molt, malgrat vostès. A Castella i Lleó es va aprovar
el 2016 i també afecta els consellers, una via que el nostre grup
polític veu amb bons ulls i que també quadra amb el nostre codi
ètic, i pensam que és més completa que senzillament limitar-la
a la presidència de determinades institucions.

En resum, la realitat política, i jo crec que les preocupacions
ciutadanes, van per aquí i, per tant, hi hem de fer feina, però li
diré alguns motius pels quals no ens acaba de convèncer
aquesta proposició o aquestes proposicions de llei, tot i
compartir-ne plenament el sentit. Primer, com ja vàrem dir
quan vostès varen plantejar la supressió del nivell 33, que
nosaltres també consideram un privilegi i se li va trobar un
encaix més encertat, des del punt de vista legislatiu, perquè, a
més, era una mesura que hi havia en els acords pel canvi, som
partidaris de no dispersar lleis, i una llei que s’ha de modificar
d’aquí a uns mesos, per què modificar-la si tanmateix s’ha de
modificar per a més qüestions, i vagi per endavant el
compromís del nostre grup polític que quan es modifiqui la Llei
del Govern, si hi ha aquesta proposta, si no és a la proposta del
Govern i vostès la incorporen com a esmena tendran el vot
favorable del nostre grup polític.
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No compartesc l’argument d’altres grups, que ja s’ha donat
aquí i supòs que es repetirà d’aquí al final d’aquesta primera
ronda, que, com els ha plantejat també a vostès el Partit
Popular en el Congrés dels Diputats davant la proposició de llei
que han presentat també per limitar el mandat del president del
Govern d’Espanya, els remeten a la Constitució, i en el nostre
cas supòs que també a l’Estatut, i al·ludeixen als drets
fonamentals dels càrrecs públics i al dret de participació, quan
és obvi que aquests drets també requereixen evidentment de
límits, i sobretot perquè és un argument que en el cas d’aquest
parlament s’ha vulnerat reiteradament amb el vet del Govern
als diferents projectes de llei aprovats en aquest parlament i
aturats a la Mesa del Congrés, per cert també amb un cert nivell
de connivència per part del seu grup polític.

I tornant a la Constitució, quina cabuda constitucional, si
aquesta és l’excusa que se cerca, té, per exemple, el decret llei
que va aprovar el Consell de Ministre l’altre dia per facilitar el
trasllat d’empreses de Catalunya a Madrid? Tal vegada aquí
hem descobert la fórmula màgica, Sr. Font, tal vegada el que
hem de fer és pactar una modificació de l’Estatut d’Autonomia,
deixam de ser una comunitat autònoma, ens convertim en una
multinacional i tal vegada el Consell de Ministre es fixa en les
Illes Balears i ens resolen amb un decret llei tots els problemes
que tenim: el REB, el finançament, etc.; no ho sé, jo ho dic com
a idea, perquè està clar que la flexibilitat constitucional és molt
flexible per a algunes coses i absolutament inflexible per
facilitar l’avanç, l’evolució normal d’una democràcia.

Segon, pel que fa als consells insulars, que nosaltres no
veiem com si fossin diputacions, a diferència del Partit Popular
o de vostès que, pràcticament, els hi equiparen, nosaltres els
veiem com els òrgans de govern de cada illa, dipositaris de la
sobirania, també popular, de la gent de Formentera, de
Menorca, de Mallorca i d’Eivissa, i des del respecte a aquesta
qüestió en aquest plantejament pensam que són ells, que són
aquestes institucions, els consells insulars, que en primera
persona haurien d’abordar aquesta qüestió des de l’autonomia.
O, si m’ho permet, en aquesta cambra fa mesos que es va crear
una comissió de consells insulars, que és una comissió mixta,
inèdita, en el sentit que, per primera vegada, combina els
legisladors, legisladores, diputats i diputades i membres dels
consells i que seria, al nostre parer, l’espai idoni per plantejar
mesures com aquestes abans de dur-les, en tot cas, al plenari
d’aquest parlament.

Per tant, i malgrat compartir, com li deia, el sentit de les
dues proposicions de llei, lamentam anunciar, vostè ja ho sabia,
que no els donarem suport en els termes que s’han presentat,
però estam disposats a estudiar fórmules per fer-les possibles.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. No crec que sigui el millor dia per parlar de

regeneració democràtica, després de veure com l’Estat actua de
forma violenta i desproporcionada contra els ciutadans de
Catalunya o contra els ciutadans de Múrcia...

(Remor de veus)

... -puc seguir parlant o...?-, o de Múrcia perquè hi ha un grup
de ciutadans que no estan d’acord amb el projecte de l’AVE, o
perquè en aquest moment tenim els símbols franquistes i
falangistes que passegen amb tota l’alegria pels nostres carrers,
o, per exemple, perquè tenim un cotxe de TV3, dels mitjans de
comunicació, que lliurement poden ser violentats amb escrits
de menyspreu sense cap rebuig sincer, almanco rebuig sincer
per part de tothom.

A nosaltres sense cap dubte, com també ja hem expressat
altres vegades, doncs ens agrada aquesta música, ens agrada
aquesta música i ens agradaria també aplicar-la al cap de
l’Estat, evidentment em sembla que altres estats ho fan així,
doncs creiem que seria molt interessant, és ver, aplicar-la també
al cap de l’Estat, però en qualsevol cas la música ens agrada.
L’aposta per la regeneració, la participació, etc., en polítiques
ens agrada.

També ens agrada la versió negativa que té a veure amb els
canvis legislatius i mesures que serveixen per combatre la
corrupció, el nepotisme que tenen a veure amb la transparència,
amb les mesures de control i, en aquest sentit, crec hi hem fet
feina i hem col·laborat en molts d’àmbits, en òrgans de
participació, en una llei que esmentava el Sr. Pericay de
modificació de la llei electoral per disminuir el sostre de
representativitat, la modificació de la Llei autonòmica
d’iniciatives legislatives popular, el Govern a través de la Llei
de consultes, la proposta que no aconseguim dur mai aquí
d’eliminació de l’aforament... que sabem, les dificultats, qui les
té i per què les té, etc. Per tant, dins aquesta música ens hi
trobaran.

La proposta parla en concret de mesura per recuperar la
confiança de la ciutadania amb les institucions, evitar el
clientelisme i la patrimonialització de la gestió pública i açò ho
lliguen com a element de regeneració democràtica. 

Des del nostre grup entenem que la regeneració
democràtica... l’entenem com la voluntat d’introduir canvis
perquè la democràcia funcioni com allò que realment és, com
a govern de i per al poble i en aquest àmbit creiem que és
fonamental abordar el sistema electoral, la democràcia interna
dels partits, el sistema de finançament del partits; a més, si es
vol, de posar en marxa mecanismes de participació, de
democràcia participativa i directa. Ho deim perquè creim que
açò és el nucli real del que afecta la regeneració democràtica. 

També és ver que hi ha altres mesures necessàries i no
menys importants que..., però que sense abordar les anteriors
doncs queden en... almenys en una presència no sé si dir
cosmètica, que no entra al nucli, a l’arrel realment de la
regeneració democràtica i aquí hi podria posar el tema de
rendició de comptes, llistes electorals obertes i també ens
sembla que la limitació de mandats dels càrrecs.
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Algunes coses que van en aquest sentit. Efectivament -ja ho
han dit alguns companys portaveus d’altres grups-, copiam un
sistema propi de sistemes presidencialistes on els presidents són
els caps d’estat, a Estat Units on són elegits directament, on
tenen un poder personal que res no té a veure, comparable...
amb les democràcies parlamentàries a les quals s’ha fet més
referència, tenen el dret de vetar iniciatives, dret a vetar lleis,
dret a indultar. O a França amb vot directe cinc anys i
renovació una vegada amb el poder també de vetar, amb el
poder de convocar fins i tot referèndums per aprovar lleis, de
nomenar el primer ministre, etc., per tant cal situar-ho dins
aquest context i aquesta diferència.

Però això no ens permet menysprear, tal vegada, o per
rebutjar la proposta en si, sinó per situar-la dins el pes que té
realment dins el que deim regeneració democràtica, perquè, per
què s’han de limitar els mandats presidencials de la presidència
del Govern de les Illes i dels consells i no, per exemple, de la
resta de consellers, de directors o d’alts càrrecs del Govern o
dels consells? Arribam als batlles, a regidors, a càrrecs de
confiança?, quin és el límit i per què?

Resol, realment és una mesura de regeneració limitar només
la presidència? I especialment, per què limitar les presidències
que efectivament -com s’ha recordat- són elegibles per les
cambres legislatives i no tots els membres de les cambres
legislatives, és a dir, els diputats?, i podrà semblar... i no entr
dins l’àmbit jurídic, perquè açò efectivament tindrà totes les
limitacions i les modificacions legislatives necessàries, però sí
que vull recordar que l’organització tan anomenada en aquesta
cambra com Transparència Internacional, dins els principis
d’ètica i bones pràctiques parlamentàries al document del 2016
diu textualment, referit al punt 11, dels diputats, diu: “durada
limitada dels mandats parlamentaris, establiment d’una durada
limitada dels mandats i els temps de permanència en el càrrec
de parlamentari, resulta necessari evitar la possible
professionalització com a parlamentari i es recomana a tal
efecte una durada màxima de tres mandats”.

Per tant, el debat sense cap dubte és bo, el debat que s’ha
proposat avui em sembla bo, va, creiem, en la direcció que
compartim perfectament, però creim que queda un procés i una
feina a fer i encaixar dins un projecte global de regeneració
perquè si no vendrem a la ciutadania que hem regenerat quan
realment el que hem fet ha estat prendre una mesura massa
superficial, massa des del nostre punt de vista... de titular. Per
què? Perquè qui proposa o estableix el mecanisme per elegir els
presidenciables a les institucions, qui és, qui és al nostre
sistema? Els òrgans de partit. 

Per tant, els partits són claus en el procés de regeneració
democràtica i, si cal, de limitació de mandats. Per açò alguns
grups parlamentaris ja han dit que ells mateixos dins la pròpia
organització, cosa que em sembla que Ciutadans no fa, doncs
estableixen a través del codi ètic, a través dels estatuts una
limitació de mandats perquè, ens agradi o no, aquí qui realment
és la clau de la regeneració democràtica són els partits polítics,
qui posa els presidenciables són els partits polítics sense dir que
no sigui necessari o pugui ser també una bona mesura.

I en aquest sentit crec que és just delimitar i aplicar aquesta
mesura, que s’aplica a altres estats i a altres democràcies

parlamentaries a la nostra realitat, perquè, la limitació de
mandats serà realment una mesura regeneradora o serà
rejovenidora? Ho ha de ser, regeneradora, però aquesta no serà
o no ho garanteix realment la proposta que avui se’ns du aquí,
pot ser un element, però creiem que no és suficient.

La mesura més democràtica de gestionar la limitació de
mandats a través de l’autolimitació creiem que és bona, que es
regula i es gestiona a través dels partits polítics, a través dels
estatuts, dels codis ètics i sempre respectant la visió política de
cada partit. Per tant, creiem que aquesta és imprescindible i
fonamental.

Si es vol traslladar també dins l’àmbit legislatiu i establir-
ho, si el marc jurídic... perquè els dubtes a l’àmbit d’estatut
crec que ja s’han posat damunt la taula, crec que són també
necessaris... salvar, resoldre i donar les garanties jurídiques
perquè això sigui així.

En definitiva, creim que és una mesura de la qual estaríem
disposats a parlar, sense cap dubte, però creim que no ha de ser
una mesura puntual, superficial, o està dins un context de
regeneració, de parlar d’altres coses, o ens costa de creure.

I per què diem açò? Doncs perquè ens costa molt de creure
que puguem iniciar un procés regenerador quan se’ns posen
tantes dificultats per modificar l’estatut i eliminar l’aforament
d’aquesta cambra, perquè volem baixar la barrera electoral i
aquesta cambra ha dit que no, perquè volem modificar la llei
autonòmica d’iniciatives legislatives populars i anam pel camí,
doncs per açò tenim tants de dubtes d’aprovar mesures
cosmètiques i no d’aprofundir en el que realment ha de ser una
regeneració democràtica.

Afrontem realment el nucli, partits, sistema de partits,
finançament de partits i toquem si es vol altres elements també
importants, aquest pot ser-ne un, però tot sol ens sona molt a
mesura electoralista i poc real, poc efectiva.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Maria José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats.
Efectivament, Ciudadanos, Grup Mixt, ens du avui a debat en
aquest plenari aquestes dues proposicions de llei, que són
pràcticament idèntiques, una referida a la presidència del
Govern de la comunitat autònoma i, l’altra, a la presidència
dels consells insulars; idèntiques perquè comparteixen quasi
literalment tota l’exposició de motius, i també la part
dispositiva en què es reclama aquesta limitació de mandats de
la presidència a haver estat investit en dues ocasions, açò és el
que diu literalment.

Els motius que ha explicat el portaveu de Ciudadanos, el Sr.
Pericay, donar resposta a les veus que qüestionen els fonaments
de la democràcia representativa -així també ho diu l’exposició
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de motius-, entenem que la perllongació dels mandats de
presidència més enllà de dues legislatures o de dues
investidures és un element generador de xarxes clientelistes i de
patrimonialització de la gestió pública, considerant que la
limitació de mandats pot ser un factor regenerador de la vida
política, i ha dit el Sr. Pericay literalment que no es puguin
eternitzar en el càrrec de president o presidenta. Si bé s’ha
demostrat que quant a una de les xacres més importants que ha
tingut també aquesta comunitat, quan un és corrupte i arriba al
poder no és conditio sine qua non que passin dues legislatures
per començar a dur a terme pràctiques de corrupció, perquè açò
s’ha vist en aquesta terra, desgraciadament, on hi ha hagut
alternança de mandats de quatre anys i quatre anys, vull dir que
les dues legislatures del Sr. Matas ni tan sols no han estat
consecutives. Per tant no donaríem compliment absolut a tots
els objectius que proposa Ciudadanos amb aquestes dues
proposicions de llei, donat que coincidim amb altres grups, la
majoria de grups que han intervingut, que són necessàries
també altres mesures tant o més importants que aquesta que ara
es proposa.

És cert que la ciutadania ve reclamant aquestes mesures,
aquesta regeneració democràtica, des de fa poc temps cap aquí.
Podríem posar com un punt més identificatiu el 15M, al qual ja
han fet referència altres portaveus. Però és cert que hem d’anar
garantint cada vegada més un índex més elevat de salut dins els
partits polítics, les institucions i els càrrecs públics. En aquest
cas el partit del qual som part, el PSOE, s’ha manifestat a favor
d’aquesta mesura, de limitar els mandats, però no només a les
presidències dels governs sinó també a altres càrrecs
institucionals i orgànics; per tant òbviament estaríem d’acord
amb aquesta línia; i altres portaveus també han dit que els seus
propis partits també s’autolimiten en aquest sentit, no sé si
Ciudadanos ho ha fet o no, però també coincidesc amb el Sr.
Martí que és la primera passa que hem de fer; si exigim açò a
les institucions crec que internament els partits polítics també
ho han d’aplicar, perquè si no posam unes mesures que no ens
acabam de creure, i aquí hem de parlar d’aquesta democràcia
interna dels partits, de la regeneració interna i també del
finançament dels mateixos partits polítics.

Ara bé, que estiguem d’acord amb aquestes mesures no vol
dir que -com vostè també ja sap i ha anunciat- que el Grup
Parlamentari Socialista doni suport a aquestes dues
proposicions de llei, en primer lloc perquè considerem que es
tracta d’una manera poc seriosa, les dues. Vostè ho ha
justificat, Ciudadanos ens diu literalment que no podrà ser
reelegit president de la comunitat autònoma o president del
consell insular qui hagués estat investit dues vegades; molt bé,
aquí, però, s’obre un ventall de possibilitats i matisos que són
absolutament necessaris posar damunt la taula i debatre: haver
estat investit dues vegades entenc, pel que ens ha explicat el Sr.
Pericay, que no vol dir açò literalment, però, clar, açò és
perillós perquè si ho posam així literalment i literalment diu el
que diu serien dues investidures, no dos mandats ni vuit anys.
Dos mandats tampoc no tenen per què coincidir amb aquests
vuit anys; els vuit anys són consecutius o no ho són?, hi ha
possibilitat que hi hagi un període intermedi i després d’aquests
vuit anys tornar a presentar-se a la reelecció o no? En fi, hi ha
un caramull de qüestions que s’han de debatre i perfilar només
en aquesta mesura concreta, a part d’altres mesures que es
podrien dur a terme.

És clar que -vostè ja ho ha anunciat perquè ja preveia aquest
tipus d’argumentacions- que tot açò es podria salvar en el
tràmit parlamentari via esmenes i debat a ponència i a comissió,
però creim que són qüestions que van molt més enllà d’aquest
estricte tràmit parlamentari que ens marca el nostre reglament,
i crec efectivament que s’hauria d’obri a un fòrum de debat més
ampli, que podria ser aquesta comissió de consells insulars o
podria ser un altre àmbit.

I ara li he de dir que, clar, és fàcil com a mesura apuntar-se
un punt, “som els més regeneradors democràtics, per tant
presentam aquestes dues proposicions de llei”, però vénen
sense haver fet aquesta feina prèvia, i aquesta feina prèvia, com
li deia, és obrir aquest debat a tots els grups, no només a tots els
grups parlamentaris, als partits polítics, i obrir un debat profund
sobre aquestes qüestions.

El segon dels motius que el Grup Parlamentari Socialista
posa damunt la taula per dona suport a la presa en consideració
d’aquestes dues proposicions de llei seria que aquesta limitació
de mandats es proposa introduir-la per la porta de darrere. És
a dir, hi ha dues lleis que estan vigents, que tenim coneixement
que el Govern hi està fent feina per modificar-les i presentar
nous projectes de llei a tràmit en aquesta cambra, i per tant
consideram que no és oportú tampoc fer-ho d’aquesta manera.

I si aquests dos motius exposats fins ara són prou
importants encara n’hi ha un tercer al qual també don molta
importància, i és un motiu fonamentalment formal i legal -ja
també s’ha posat damunt la taula-, i ja sé que no els agrada,
segons a qui, aquest tipus de debats, però entenc que ens agradi
o no ens agradi tenim un marc legal que ens obliga i l’hem de
respectar, i tenim dues opcions, o complir-lo o modificar-lo,
però en qualsevol cas aquest marc legal existeix i no el podem
obviar.

Anirem a la primera de les lleis que s’intenta modificar.
Entenem que Ciudadanos ha triat el post, en tost d’anar al pre,
perquè modifica la Llei 4/2001, per una banda, que és la Llei
del Govern, i després la Llei 8/2000, de consells insulars.
Aquestes dues lleis són el post, és a dir, regulen aquelles
funcions, organitzacions de govern, consells insulars, i les
funcions dels presidents de cada una de les dues institucions,
però no com s’elegeixen; com s’elegeixen és el pre, i aquest pre
ve absolutament regulat i definit a l’Estatut d’Autonomia, i
també una norma que no s’ha mencionat però que crec que
també és important és la Llei electoral, tant la llei autonòmica
com la LOREG, com la llei orgànica, que també tindrien
conseqüències aquestes modificacions.

L’exposició de motius de la Llei 4/2001 diu que el
Parlament, el Govern i el president conformen l’organització
institucional de la comunitat autònoma, tal com disposa l’article
18 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, norma
fonamental que conté, a més, la regulació bàsica de cada una
d’aquestes tres figures, però que reclama expressament els
articles 31.7 i 32.3, deixant ara de banda el paper assignat al
Reglament de la cambra, del Parlament, la intervenció d’una
llei aprovada per majoria absoluta per tal de completar, el que
li he dit abans, els aspectes organitzatius, funcionals i de règim
jurídic del Govern i del president, però no l’elecció d’aquest,
sinó que una volta ha estat elegit regulam aquests aspectes,
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organitzatius, funcionals i de règim jurídic del Govern i del seu
president. L’article 1 d’aquesta llei ens diu que el seu objecte
és establir, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia, el règim jurídic
aplicable al president i al Govern de les Illes Balears. L’article
3, quan ens parla de l’elecció i el nomenament del president,
diu: “El president de les Illes Balears serà elegit pel Parlament
d’entre els seus membres i el rei el nomenarà”, talment, literal,
copiat de l’Estatut d’Autonomia, amb la qual cosa modificar
aquesta llei vol dir també haver de modificar l’Estatut.

La Llei de consells, més o menys el mateix. L’objecte de la
mateixa és..., té per objecte regular els consells insulars de
Mallorca, Menorca i d’Eivissa i Formentera d’acord amb la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en el
marc de la legislació bàsica estatal sobre règim jurídic de les
administracions públiques, i explicita el segon punt que el
president és elegit pel Ple d’entre els seus membres d’acord
amb la legislació electoral, i d’aquí la meva referència prèvia
a les dues normes electorals, tant l’autonòmica com la LOREG.

Anam, idò, a l’Estatut d’Autonomia. L’article 39, que
regula les institucions, diu: “El sistema institucional autonòmic
està integrat pel Parlament, el Govern, el president de la
comunitat autònoma i els consells insulars de Mallorca, de
Menorca, d’Eivissa i Formentera sense prejudici de la seva
autonomia constitucionalment, constitucionalment garantida.

Article 41, composició i règim electoral: el Parlament serà
format pels diputats del territori autònom, elegits per sufragi
universal, igual, lliure, directe i secret, etc. 

El punt 4 de l’article 41 ens diu que “una llei del Parlament,
aprovada per majoria qualificada de dos terços, regularà el total
de diputats que l’han d’integrar, el nombre de diputats que ha
de correspondre elegir a cada una de les circumscripcions
electorals i les causes d’inelegibilitat, incompatibilitat que els
afectin”. És a dir, si per regular les causes de no ser susceptible
de ser elegible o de ser incompatible d’un diputat necessitam
una llei de dos terços per limitar l’elecció d’un president no
crec que sigui viable fer-ho via una llei ordinària que necessita
només la majoria absoluta. 

L’elecció -l’article 54, com li he dit abans- per a l’elecció
del president de les Illes Balears ens diu que serà elegit pel
Parlament d’entre els seus membres. Per tant, limitar també
aquests mandats del president o presidenta de la comunitat
autònoma és limitar també els drets dels diputats reconeguts en
aquest article 54 d’elecció del seu... del president de la
comunitat. 

Tot açò, en conclusió, és per dir que consideram que és
absolutament necessari i imprescindible per abordar aquesta
qüestió haver de modificar l’Estatut d’Autonomia. 

Vaig directament a la conclusió en el sentit del que li deia
abans, la tramitació de la proposició de llei pot incórrer, fins i
tot, amb relació a l’Estatut d’Autonomia, però podria incórrer
en inconstitucionalitat indirecta per aquesta vulneració de la
nostra norma marc d’aquesta comunitat, ja que aquesta norma
institucional bàsica que tenim en aquesta comunitat no
contempla aquestes limitacions. Per altra banda, podríem fer
referència també, ho ha fet algun portaveu prèviament, al dret

fonamental d’accés als càrrecs públics que consagra l’article 23
de la Constitució. 

Vostè ha fet referència a altres comunitats que han dut a
terme aquesta mesura, jo li he de dir que, per exemple, l’Estatut
d’Autonomia de Castella-La Manxa recull expressament
l’Estatut d’Autonomia que la llei que reguli el Govern inclourà
la limitació de mandats del president, és a dir, realment ho fan
per llei, però perquè així ho mana el seu estatut. O l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya diu expressament: “es pot regular
per llei la limitació de mandats”. Per tant, la norma bàsica marc
de la comunitat així ho preveu. Com també, crec que ha estat
vostè que ho ha anomenat, el mateix Consell Consultiu
d’Andalusia, davant la norma ja aprovada en seu parlamentària,
ha dit que pot incórrer en aquesta inconstitucionalitat que
explicam ara.

També l’article 9.3 de la Constitució, ningú no ha fet
referència, però seria un tema que també s’hauria de tractar, diu
que la Constitució garanteix el principi de legalitat, la jerarquia
normativa, la publicitat de les normes i la irretroactivitat de les
disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets
individuals. Hauríem de veure si aquesta limitació de mandats
es pot fer ara amb efectes retroactius o s’hauria de fer només
amb efectes cap al futur. És un altre tema que s’hauria
d’estudiar i que s’hauria de valorar. 

Per tant, en conclusió, la limitació de mandats... perquè
aquesta limitació de mandats sigui constitucionalment vàlida
s’hauria de preveure mitjançant una modificació de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears. Per tant, ens fa falta, en
primer lloc, aquest debat profund sobre aquesta mesura o
mesures de regeneració democràtica i, per altra banda, tenir la
màxima cura quant a l’ordenament jurídic i garantir que la
norma sigui viable una vegada s’aprovi.

Per açò mateix, pel que li acab d’exposar, no donarem
suport a la presa en consideració d’aquestes proposicions de
lleis.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Passam al torn de rèplica del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, intentaré
respondre amb el màxim ordre les qüestions que m’han
plantejat.

El portaveu, en aquest cas, del Partit Popular m’ha dit que
a Balears no és precisament la comunitat autònoma on s’hagi
produït, diguem, aquest problema i, primer, hi ha una qüestió
que per a mi com a mínim és fonamental, és a dir que no és una
cosa que s’hagi de legislar en funció del que s’hagi produït,
sinó que en tot cas s’ha de legislar en funció d’un determinat
convenciment. I després, també li recordaria que aquesta
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comunitat va tenir un president, que es deia Gabriel Cañellas,
que va estar prou anys exercint el càrrec i que, a més, diguem,
que va sortir de la política no per la seva pròpia voluntat, és a
dir, que encara n’hauria estat prou més. Per tant, algun exemple
sí que tenim, encara que llunyà, però el tenim.

La qüestió també de la seguretat jurídica que, evidentment,
jo hi estic d’acord, i això és una qüestió que s’ha plantejat des
de diferents àmbits, però jo crec que per això tenim també un
consell consultiu, al qual es pot apel·lar si hi ha qualsevol dubte
sobre si s’ajusta o no s’ajusta a l’Estatut, sobre la
constitucionalitat de la mesura, etc. 

El Sr. Jarabo m’ha posat... m’ha fet una comparació
malèvola entre Rajoy i la CUP, malèvola perquè són casos prou
diferents. De tota manera, insistiria en dues coses, no té res a
veure amb un cas concret, i nosaltres això en el cas... com sap,
a més, a Madrid en aquest moment en el Congrés justament el
que hem dit al Sr. Rajoy és que té un compromís d’investidura
i que si no el compleix tenim altres al·liats per aprovar-ho. És
a dir, això està dit i està avisat. I de la mateixa manera que hem
tirat endavant altres mesures justament perquè, efectivament,
no s’estan complint. Per tant, amb això no pateixi. 

Respecte de la corrupció a Madrid i a Múrcia, miri,
nosaltres hem llevat un president de la Comunitat de Múrcia, jo
crec que més clar, més clar l’aigua. Sí, sí, l’hem llevat per
corrupció i, per tant, així... i de Madrid també han llevat un bon
nombre d’imputats que eren en el Govern. Per tant, amb això
som prou implacables i crec que donam bastant exemple. 

Respecte de les mesures de corrupció que s’hagin pogut, bé,
prendre, també, evidentment que hi ha moltes altres, per
exemple, aquesta oficina anticorrupció que esperam inaugurar
algun dia, per exemple. És a dir, no estam aquí amb una mesura
que resolgui tots els problemes, és obvi, no?

Per cert, respectes de les comunitats amb xarxes clientelars
no sé si això és un excés de Catalunya, però per ventura estaria
bé recordar al Sr. Pujol i a tota la seva familia. 23 anys d’una...
en fi, d’un negoci permanent familiar i, per tant, un exemple
clar de longevitat en la corrupció i en l’amoralitat, que són les
dues perquè entre altres coses aquesta corrupció era
evidentment pel país. 

Altres qüestions que s’han plantejat i intent fer via, ampliar
també als consellers, que és una cosa que s’ha dit i repetit, bé,
perfecte, és a dir, el fet... a veure, el que aquí es planteja és una
mesura que evidentment és ampliable i és discutible, no
pretenem, ho he dit fa un moment, tancar res. El que passa és
que, clar, l’alternativa que em donen és aquesta llei de govern
que tendrem d’aquí uns mesos, bé, llavors ja entram una mica
en aquesta qüestió del calendari, tendrem d’aquí uns mesos,
quan? La tendrem segur? Estarà abans d’aquesta legislatura
aquesta modificació o tornarem estar d’aquí a un any i mig
dient, bé, la pròxima legislatura ja ho arreglarem? No, les
coses, està bé, posar-les en un context i dir s’ha d’intentar fer
tot un paquet, no?, però, és clar, hem anat traient coses, algunes
no han sortit, d’altres sí, justament perquè no ens hem esperat
en aquest moment de ficar tot això en un paquet i dir, ara ho
discutim tot. Entre d’altres coses perquè segurament en una
discussió tan àmplia ens hauríem trobat també amb problemes

de fer coses que haurien passat, per exemple, com saben
perfectament nosaltres estam absolutament a favor de
l’eliminació dels aforaments, però efectivament aquí tenim un
problema que té a veure... que topa amb l’Estatut i amb la
necessitat d’arribar a una majoria mínima per poder-ho
modificar. Per tant, aquestes coses hi són, però crec que les
mesures s’han d’anar prenent una rera l’altra i no esperar a tenir
tot aquell... tot el paquet -per dir-ho així- per fer-ho.

Equiparació... a veure, nosaltres justament les diputacions,
no, no m’ho digui perquè nosaltres som partidaris d’eliminar
les diputacions, però de mantenir els consells. Quan m’ha dit el
Sr. Abril: no, els consells i els cabildos; per tant, la nostra
consideració és completament distinta. No és el cas, diguem, de
Ciutadans.

En el cas de MÉS per Menorca també..., en fi, se’m planteja
el mateix, projecte global de regeneració, on hem de posar els
límits. Evidentment els límits els hem de posar on decidim que
s’han posar. El fet que nosaltres fem una proposta limitada als
presidents de govern o de consells insulars no vol dir que no
puguem anar més enllà i en aquest sentit ja que se m’ha
demanat a diversos llocs també fins a quin punt ens hem
d’aplicar o no ens hem d’aplicar això, jo li dic: no estarem més
de dos mandats parlamentaris en aquesta cambra, ho tenc
claríssim, si serveix, eh?, si serveix la meva posició, ni tampoc
com a responsable del partit. Per tant, jo mateix ja li puc dir
que ho tenc claríssim.

I finalment, no, nosaltres no ens apuntam un punt, com ha
dit la Sra. Camps, no és aquest l’objectiu, el que sí és cert i
també li ho diré és que crec, honestament, que si no fos pels
partits que anam traient aquests temes això quedaria bastant
enrocat i crec que en això em donaran la raó els companys de
MÉS que saben perfectament de les dificultats d’estar en un
govern on totes aquestes qüestions costen de treure. Per tant,
crec que... i perdonin que en aquest cas m’elogiï, però crec que
Ciutadans en aquest sentit està fent una funció justament en
aquest parlament de treure temes que són temes que altres
partits, per raons per ventura conjunturals, no m’atreveix a dir
que sigui aquest el motiu, d’estar governant per exemple, doncs
els costa molt més de treure.

Per tant, crec que això no té res a veure...

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

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pericay, hauria d’anar acabant.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Acab tot d’una, president... no té res a veure amb cap
voluntat d’apuntar-se cap punt, com s’ha dit, sinó simplement
amb la voluntat que aquest parlament abordi qüestions que per
a nosaltres són essencials i crec que ho haurien de ser per al
conjunt de la cambra.

Moltíssimes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Ara en torn de contrarèplica els
grups que han intervingut en contra, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Bien, reiterar lo que hemos
dicho, nosotros en el fondo, con el objetivo estamos conformes,
creemos que la concreta propuesta que se hace pues es
manifiestamente mejorable y sobre todo tenemos muchísimas
dudas sobre el sistema jurídico, es decir, la norma a aplicar.

Quería aprovechar muy brevemente también para
manifestar, en nombre del Partido Popular y de nuestro grupo,
la condena total y absoluta y sincera a todo tipo de violencia,
la que ha pasado en la comunidad autónoma de Valencia, la
que ha pasado aquí, la que sufrió Joan Canals que está aquí en
Ciutadella por asistir a una manifestación por la unidad de
España y fue agredido sin ningún tipo de razón y por cierto el
Sr. Abril, no he oído que lo condenase, desgraciadamente, y
nosotros también lo condenamos, lo de Valencia, y lo de aquí
y lo de Ciutadella también. También condenamos...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., también condenamos que se destroce o se ataque un coche
de IB3, pero también condenamos que se ataquen y se
destrocen los coches de la Guardia Civil que, por cierto, no he
oído tampoco que el Sr. Abril lo condenase. Por tanto, me
llama la atención que el Sr. Abril salga aquí a pedir sinceridad
a todos los grupos en la condena de la violencia y su grupo
cuando tuvo la ocasión...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... cuando tuvo la ocasión..., cuando tuvo la ocasión de votar
una PNL condenando actos violentos contra la Guardia Civil en
un pueblo de Navarra, o contra Felipe González, o contra un
miembro de Nuevas Generaciones, votó en contra. Por tanto
lamento muchísimo esa falta de sinceridad...

(Alguns aplaudiments)

... por parte del Sr. Abril. El Sr. Martí, en el mismo sentido,
sale condenando el ataque a un vehículo de IB3...

(Remor de veus)

... de TV3 y se olvida de condenar el destrozo en vehículos de
la Guardia Civil que son agentes de la autoridad. Por tanto,
creo que aquí si que se demuestra la incoherencia de quienes
condenan cuando les conviene una cosa y cuando les conviene
otras. Y sobre todo quienes tratan de justificar el
incumplimiento reiterado de sentencias del Tribunal
Constitucional o el incumplimiento de la ley, ya lo dijo
Ulpiano, un jurista del siglo II, que definía el absolutismo y el
absolutismo lo definió cuando el príncipe no está vinculado por
la ley, parece que el príncipe en este caso se llama Puigdemont.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Intervindré des d’aquí. Sr. Pericay,
primer agrair-li el to que ha emprat a l’hora de presentar
aquesta iniciativa, però ara els arguments que ha emprat en
aquesta intervenció final la veritat és que ens preocupa.
Quantes vegades li ha de rebutjar iniciatives o incomplir els
seus acords el Sr. Rajoy al Sr. Rivera perquè vostès puguin
trencar aquest pacte que tenen amb ell? Ara ha dit -ha dit, ha
dit- que estan cercant altres aliats, estan cercant altres aliats,
quan vostès estan reclamant que s’apliqui el 155 i ni tan sols
pel Partit Popular sembla que encara està... hi ha acord intern
per poder aplicar-lo.

Ha dit també, ha dit també, i em preocupa, que vostès són
implacables contra la corrupció, implacables, mentre donen
suport a tot tipus de governs corruptes amb persones que encara
són corruptes, fins i tot amb sentències judicials.

Sr. Pericay, ni estam a favor de Pujol ni del “pujolisme”, ni
de Cifuentes ni del “cifuentisme”, o sigui que no ens intenti
associar a segons quines qüestions. Sí que hem de dir que no
compartim els raonaments jurídics que s’han citat des del Partit
Socialista, crec que hi ha marge per poder fer aquestes
modificacions i sí que li hem d’agrair personalment el seu
compromís per no dedicar més de dos mandats en nom del seu
partit per assistir en aquesta cambra.

Sí que li diré que bé, que per la manera que s’ha afrontar el
debat votarem abstenció perquè sí que consideram necessari
que es pugui accelerar l’aprovació d’aquestes mesures i que la
Llei de bon govern evidentment es modifiqui com més aviat
millor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No anava a intervenir però evidentment per les al·lusions
del Sr. Lafuente... Des de MÉS per Mallorca condemnam la
violència sempre, també la que va sofrir el Sr. Canals, però
sobretot vostès, companys i companyes del Partit Popular, ni la
usin ni la legitimin, com fan aquests dies, ni per part de l’Estat
ni per part de grups que haurien d’estar il·legalitzats i no
haurien de tenir cabuda a cap estat democràtic i vostès aquests
dies...

(Remor de veus)
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... els donen ales i llibertat per fer...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... el que estan fent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., Sr. Camps.

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Veig que el Partit Popular
està molt nerviós, no intervindré.

Gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. María
José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, president. Només per fer dos apunts, no li vull
llevar mèrit, Sr. Pericay, si vostè considera que duent aquestes
proposicions aquí el seu partit dóna oportunitat a tots els
diputats i a aquesta comunitat de debatre temes tan interessants
com aquest que planteja, idò benvingut sigui.

Ara bé, li ho he de repetir: vengui amb la feina feta, perquè
realment s’han posat de manifest moltes qüestions que s’han de
debatre en profunditat i que s’han de resoldre. I vostè mateix en
l’exposició... quan... a les dues proposicions no de llei quan
parla d’antecedents després de fer la proposta, parla
d’Antecedentes: Constitución Española Ley Orgáncia 1/2007,
de 28 de febrero, del Estatuto de Autonomia de las Illes
Balears, bé, idò... igual aquest marc jurídic que vostè mateix
cita en aquestes dues proposicions no l’han estudiat prou bé
perquè, com hem posat de manifest, hi ha una sèrie de
qüestions jurídiques que ens limiten i, per tant, s’ha de complir
o ens hem d’ajustar.

Que tenim un consell consultiu al qual es pot consultar? Bé,
idò és una altra evidència que aquesta feina no s’ha fet, no s’ha

vingut aquí amb els deures fets. Per tant, quan es plantegi d’una
manera seriosa i es pugui debatre, llavors ja li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camps. Passam al torn idò de fixar posicions
pels grups que no han intervingut ni a favor ni en contra. Té la
paraula el Sr. Josep Melià per El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Pericay, comprovam
després de sentir aquest debat que els mandats ni la hipocresia
tendran límits a la política balear. Perquè, és clar, jo em
solidaritz amb vostè, la veritat, perquè com que jo he fet
proposicions de llei i amb uns arguments molt similars també
ens les han votat en contra, resulta que la comparteixen, que hi
estan a favor, que hi estan d’acord, però hi votam en contra. Jo
a això li dic hipocresia.

Clar i a més a més, no contents amb això, li diuen a vostè
que fa les coses de manera poc seriosa. Jo crec que això ja és
faltar al respecte a un diputat de l’oposició, que el que intenta
fer és posar un tema que considera rellevant i considera
interessant. Però no, resulta que a vostè li diuen que fins i tot és
poc seriós. Vostè sap que podem discrepar en moltes coses,
però jo crec que formalment això no es toca fer així.

I li diré, nosaltres des del començament ens volíem abstenir
i ens abstendrem a la seva proposta, en aquest moment
processal que és la presa en consideració. Perquè, és clar, ara
del que es tracta és de saber si els partits estan disposats a què
es produeixi un debat sobre una qüestió determinada i resulta
que els que diuen que volen debatre en profunditat aquest tema,
no volen votar a favor de la presa en consideració, ni es volen
abstenir; és a dir, no volen debatre, perquè, és clar, això és el
tema que es planteja, no volen debatre, no volen que aquesta
cambra debati sobre si hi ha d’haver o no hi ha d’haver
limitacions de mandats. Això és el que es planteja en aquest
debat en aquest moment. 

I nosaltres consideram que està bé que es debati sobre
aquest tema, perquè efectivament hi ha un cert clam social
sobre aquesta qüestió. I li direm que nosaltres no tenim tan clar
que aquesta mesura ajudi a la regeneració democràtica i
realment sigui una mesura anticorrupció. Mèxic, Rússia,
aquesta mesura implantada en aquests països ha servit per
evitar la corrupció? Hi ha molts de dubtes, hi ha molts de
dubtes que aquesta mesura serveixi. Però miri, nosaltres, tot i
tenir dubtes sobre la mesura, trobam que està bé que es debati
i és que la comparteixen hi voten en contra. Això és la
coherència.

I del debat és que encara me’n vaig pitjor, perquè resulta
que no me queda clar si en aquesta futura, perquè sempre que
l’oposició fa una proposició de llei, ens diuen que el Govern ja
està fent una llei i ja ho veurem en el seu moment. Idò en
aquesta futura llei que veurem quan arriba del Govern, no m’ha
quedat clar que això pugui venir, perquè, MÉS i Podem sembla
que sí que han dit que a la llei del Govern inclouran una mesura
d’aquest tipus, però resulta que el PSOE diu que si no es
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modifica l’Estatut no. Per tant, això què vol dir? La durà, no la
durà? Tampoc ho sabem. Clar, això sí que és la incoherència
total i absoluta.

És una mesura aïllada? És clar, l’Oficina Anticorrupció era
molt important, antifrau, era molt important, no era una mesura
aïllada, era fonamental i no ha servit per a res, ni s’ha posat en
marxa. Però no, la seva mesura Sr. Pericay és una mesura
aïllada que no serveix per res en definitiva. Li estan dient això
i a mi me sap greu que li diguin això, perquè ja li dic que me
sent identificat amb el que ens han fet a nosaltres en moltes
proposicions de llei i em sembla que no és coherent.

És cert que l’experiència d’altres països i l’experiència de
com està la política avui en dia, tampoc convida a pensar que
aquesta mesura tendrà una eficàcia real. Perquè els líders
polítics es cremen molt aviat, els presidents es cremen molt
aviat i és difícil pensar que a dia d’avui es puguin eternitzar en
els càrrecs. Més s’eternitzen els partits que les persones i a
l’Estat espanyol el que succeeix, a algunes comunitats
autònomes, és que s’eternitzen els partits, però ni tan sols les
persones. Vull dir a Andalusia i a Euskadi, que són comunitats
on hi ha un partit que ha dominat molt el panorama, no s’ha
produït una gran eternització dels seus presidents. Per tant, aquí
hi ha un cert component de cultura política que fa que sigui
molt difícil i cada vegada sigui més difícil que s’eternitzin en
el càrrec.

I crec que això és l’experiència pròpia, vostè dirà bé, és un
debat més teòric que pràctic, no això intenta, vostè mateix ho
ha dit, intenta lluitar contra un clam social que vostè detecta de
què s’han de posar mesures per evitar la corrupció i per anar
cap a la regeneració. Però, és clar, si aquesta situació que
vostès volen combatre no es dóna i jo crec que cada vegada es
dóna manco, realment ja li dic que nosaltres tenim dubtes sobre
la seva viabilitat.

I acab amb això, també evidentment si això s’hagués pres
en consideració li hauríem fet esmenes perquè consideram que
en cap cas, així com està redactat, no és correcte, pel tema de
si són mandats ininterromputs o no ininterromputs, això és una
qüestió que s’aclariria, però no és d’aquest debat de presa en
consideració, és un debat d’esmenes i haguéssim fet l’esmena
corresponent. Igual que allò dels dos mandats és incorrecte, que
no puguin optar a un nou mandat quan faci més de vuit anys
que hagi exercit el càrrec. Això és allò que nosaltres li hauríem
presentat com esmena. Però això ja hauria estat un debat
d’esmenes, ja sap que els grups de la majoria aprofiten
qualsevol detall, qualsevol petita coma per quan ve una
proposició de l’oposició, tirar-la enterra i no voler ni debatre ni
parlar del tema. I això que són els reis del diàleg.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Doncs passam a les votacions.
Els record que són dues votacions. 

Primera, la presidència demana si la cambra pren o no en
consideració la Proposició de llei RGE núm. 4447/17, de
modificació de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears, per a la limitació dels mandats de la Presidència
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Passam a la votació. Votam.

4 vots a favor; 41 en contra i 13 abstencions.

Punt dos. La presidència demana si pren o no en
consideració la Proposició de llei RGE núm. 4448/17, de
modificació de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, dels consells
insulars per a la limitació de mandats de la Presidència dels
consells insulars.

Passam a la votació. Votam.

4 vots a favor; 43 en contra i 11 abstencions.

Doncs, com que no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca
la sessió.

Moltes gràcies.
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