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EL SR. PRESIDENT:

Passam a la segona sessió plenària d’avui.

Punt únic.- Debat de les propostes de resolució
presentades pels grups parlamentaris derivades del Debat
general sobre l'acció política i de govern del Govern de les
Illes Balears.

El punt únic de l’ordre del dia correspon al debat de les
propostes de resolució presentades pels diversos grups
parlamentaris, derivades del debat general sobre l’acció política
i de govern del Govern de les Illes Balears.

El debat, segons s’acordà a la Junta de Portaveus de dia 27
d’octubre, es durà a terme de la manera següent: intervendran
els grups parlamentaris durant 20 minuts per defensar les
propostes de resolució presentades, de major a menor... -per
favor, guardin silenci- ...de major a menor i, en darrer lloc, el
Grup Parlamentari Socialista. Hi haurà un torn de fixació de
posicions de 15 minuts i intervencions en torn de rèplica de 5
minuts. 

Les propostes presentades pels grups parlamentaris i
admeses per la Mesa seran transcrites literalment al Diari de
Sessions abans de la intervenció del portaveu corresponent per
fer-ne la defensa. 

Acabat el debat de les propostes presentades se’n farà la
votació en el mateix ordre en què han estat debatudes.

Per tant passam a la intervenció del grup parlamentaris.
Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar les 48
propostes de resolució RGE núm. 14108/17. Té la paraula la
Sra. Margalida Prohens.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar el projecte de la implantació del gas
natural a Menorca, que va ser adjudicat per l’anterior
govern de les Illes Balears el mes de març de 2015.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar el Pla d'Indústria que estableix la
recentment aprovada Llei d'indústria abans del 31 de
desembre de 2017, per tal d'impulsar el sector industrial de
les nostres Illes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en el termini de quatre mesos presenti en
el Parlament una llei per combatre la sinistralitat laboral,
per tal de disminuir l'elevada sinistralitat que es dóna a les
nostres illes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i, concretament, la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca a la immediata tramitació
dels expedients de les ajudes per al desenvolupament rural
que es troben paralitzats.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme polítiques actives d’ocupació
diferenciades, amb una major dotació pressupostària per

a 2018, per a aturats de llarga durada, per tal de disminuir
l'anomenat atur estructural i per a aturats majors de 45
anys, davant les dificultats d’aquest col·lectiu per accedir
a un lloc de treball.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, com acusació particular de l’anomenat
“cas contractes” sol·liciti que en les diligències prèvies
obertes es realitzi:

• Una prova pericial i sobre el valor de mercat dels
estudis que siguin objecte d’investigació així com dels
que, en el futur, puguin ser-hi inclosos, atès que
l’informe de la Intervenció expressament assenyala que
no n'és l’objecte.

• Una sol·licitud al Consell de Formentera, a
l’Ajuntament de Palma i a l’Ajuntament de Calvià dels
expedients de contractació dels estudis adjudicats a les
empreses vinculades amb el Sr. Jaume Garau Taberner
durant aquesta legislatura.

7. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
de les Illes Balears ha incomplit el Codi Ètic i la Llei de
contractes del sector públic donant lloc a una querella
admesa a tràmit per corrupció política, i insta el Govern a
extremar els controls per evitar qualsevol altre cas de
corrupció i a complir sense més retard totes les obligacions
de transparència, bon govern i bona administració
establertes a la normativa estatal i autonòmica aplicable.

8. El Parlament de les Illes Balears constata que la
Comissió d'investigació de les carreteres d'Eivissa ha
significat un malbaratament de recursos públics donat que
ha acabat amb l'arxiu de les seves conclusions per part de
la Fiscalia Anticorrupció.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar al Projecte de llei de pressuposts
generals de les Illes Balears per a 2018 l’execució dels
projectes per a la recollida i desguàs de les aigües
superficials del sector nord de Ciutadella, per ser
canalitzades cap al Canal dels Horts; i de canalització del
tram urbà del Canal Salat tercera fase, d’acord amb la
petició formulada per l’Ajuntament de Ciutadella l’agost
de 2015 a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Així
mateix, insta el Govern de les Illes Balears que aquests
mateixos pressuposts incorporin l’execució del projecte per
a la recollida i desguàs de les aigües superficials del tram
rústic d’Alaior, anomenat projecte de protecció enfront de
les avingudes que preveu la connexió amb un anterior
projecte.

10. El Parlament de les Illes Balears constata i lamenta el
retard en la posada en marxa de l’estació dessaladora de
Ciutadella, i insta el Govern de les Illes Balears a
gestionar, sense més retard ni excuses, la posada en
funcionament d’aquestes instal·lacions, tal com va
anunciar el Pacte, de manera que el preu de l’aigua no
superi la mitjana del preu de la resta de dessaladores de
les Illes Balears.
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11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dissenyar i executar definitivament durant
el 2018 una política eficaç per a la desnitrificació dels
aqüífers d’Eivissa i Menorca, que presenten
concentracions excessives de nitrats, clorurs i sulfats.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar l’eliminació, amb garanties que no
es produiran afectacions ni impactes mediambientals, dels
fangs contaminants de l’antiga depuradora de Ferreries,
i que desisteixi definitivament del soterrament d’aquests
llots contaminants. Així mateix el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a liquidar l'import degut a
l'Ajuntament de Santa Eulària (Eivissa) per la gestió i
l'aplicació agrícola dels llots originats per la depuradora
de la localitat.

13. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears a la
immediata retirada de la canalització submarina de l’antic
emissari de Talamanca, en atenció a la preservació
mediambiental de les praderies de posidònia, la seguretat
marítima i la integritat física de les persones.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar l’article 6 del Decret 29/2007 per
autoritzar el fondeig lliure condicionat amb boies
ecològiques al Port de Sanitja.

15. El Parlament de les Illes Balears constata el retard en
l’execució de les tasques de neteja de torrents previstes per
a enguany i insta el Govern de les Illes Balears a elaborar
un pla plurianual de neteges de torrents de totes les illes i
a augmentar les quantitats en el pressupost de 2018.

16. El Parlament de les Illes Balears constata que durant
els dos anys de govern d’aquest Pacte, les úniques
depuradores fetes són precisament les que deixà amb
projectes i dotació pressupostària l’anterior executiu i les
fetes pel Ministeri que foren desbloquejades pel govern
anterior. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a elaborar el pla de
construcció i manteniment de depuradores i estacions de
bombeig i a incrementar les partides suficientment en els
pressuposts generals de les Illes Balears per a 2018.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar el pressupost de transport públic
i a adreçar-lo, prioritàriament, a solucionar els problemes
de mobilitat dels residents de Balears, apostant per la
intermodalitat que garanteix l’Estació Intermodal de
Palma.

18. El Parlament de les Illes Balears constata que
l’absència de mesures en transport públic i infraestructures
condiciona la greu saturació viària -que va en augment- i
que cada dia pateixen milers de ciutadans a les carreteres,
especialment en els accessos a Palma.

19. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la declaració de Reserva Natural
i Marina de l’illa de Tagomago.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, dins la present legislatura, s’ampliï la
capacitat de la depuradora de Formentera i, dins el proper
any 2018, es facin les actuacions necessàries per tal de
reduir al màxim les males olors i les molèsties que causa
als veïns de la zona.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar la quantificació econòmica del
traspàs de competències als consells insulars de gestió de
residències i centres de dia i de gestió de places
residencials i de centre de dia, amb l’objectiu de dotar-les
suficientment, especialment en el cas de l’illa de Menorca.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar, conjuntament amb el Consell de
Mallorca, un nou projecte d’ús per al Centre Joan Crespí,
que aprofiti les seves instal·lacions i s’adapti a les
necessitats actuals i reals de les persones amb discapacitat.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar el sobrant pressupostari de la
renda social garantida, en el cas que n’hi hagi, a finançar
exclusivament nous projectes o programes d’àmbit social
que no hagin estat anunciats prèviament.

24. El Parlament de les Illes Balears, pel que fa a la
normativa en matèria de serveis socials i participació, insta
el Govern de les Illes Balears a agilitar el desenvolupament
de la Llei d’igualtat de dones i homes, especialment en allò
que fa referència a la violència masclista, i a presentar,
dins l’any 2018, el projecte d’una nova llei del voluntariat
de les Illes Balears.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un estudi, conjuntament amb tots
els consells insulars i ajuntaments, dels serveis socials i
programes susceptibles de concertació social.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que realitzi la seva política social d’habitatge
comptant amb tots els consells insulars, els ajuntaments,
les entitats socials i els agents del sector.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir una residència destinada als
menorquins, eivissencs i formenterencs que han de rebre
atenció sanitària a Mallorca, i els seus familiars, en lloc de
destinar a ús residencial unes habitacions hospitalàries de
Son Espases, amb l’incompliment que suposa dels
compromisos contrets pels partits del Pacte per a aquesta
legislatura.

28. El Parlament de les Illes Balears continua constatant
la problemàtica existent derivada de la manca de personal
a gran part dels centres sanitaris de la nostra comunitat
autònoma, i insta el Govern de les Illes Balears a presentar
de forma immediata el Pla proposat i aprovat el 27 de
setembre de 2016 i a presentar, en tres mesos, el de
prevenció d’esperes excessivament prolongades en els
serveis d’urgències hospitalàries, domiciliàries i a proves
diagnòstiques, per àrees de salut, per a la seva presentació
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als sindicats i als serveis mèdics afectats a fi de consensuar
les actuacions a realitzar.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a la proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Popular, consensuada
i aprovada per unanimitat el dia 8 de febrer de 2017 en els
termes següents: “ La Conselleria de Salut proposarà als
sindicats d’àmbit sanitari d’aquesta comunitat amb
representació a l’Ibsalut, iniciar negociacions d’aquelles
mesures, incloses les econòmiques, que suposin una
fidelització dels professionals de les diferents àrees de
salut”. I atesa la precarietat de les mesures per atreure
professionals de la salut a aquesta comunitat autònoma i
atesa la millora econòmica actual, insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a aquelles mesures
acordades i signades anteriorment com ara els acords
sindicals de fidelització de 2008.

30. El Parlament de les Illes Balears insta la Consellera de
Salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
complir els acords parlamentaris aprovats, com ara les
proposicions no de llei aprovades a la Comissió de Salut el
7 d’octubre de 2015 i el 28 d’octubre de 2015, respecte
dels grups de treball de coordinació sociosanitària a totes
les àrees de salut, o la proposició no de llei aprovada en el
Ple de dia 7 de desembre de 2016 respecte de la redacció
del Pla de cronicitat en un termini de sis mesos.

31. El Parlament de les Illes Balears constata la falta de
diàleg del Govern de les Illes Balears amb els diferents
sindicats sanitaris i la imposició del Decret de capacitació
lingüística del personal estatutari del Servei de Salut
contra el criteri de tots els gerents dels hospitals públics, i
insta el Govern de les Illes Balears a tenir en compte en la
tramitació del decret les opinions dels col·lectius afectats
que tots els gerents han fet seves.

32. El Parlament de les Illes Balears reconeix la feina dels
treballadors de la sanitat pública i, davant el menyspreu
continuat d’aquest govern, també constata i reconeix el
paper de la sanitat privada i de la seva col·laboració amb
la sanitat pública per a la millora de la salut d’aquesta
comunitat.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar un servei d’al·lergologia a l’illa
de Mallorca, un a l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera i
un altre a l’àrea de salut de Menorca.

34. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a fer
feina per un sistema educatiu basat en la qualitat, l’equitat
i la llibertat on cada alumne pugui desenvolupar els seus
interessos i aptituds; un sistema que faci efectiu el dret a
l’educació de qualitat i a la llibertat d’ensenyament com a
drets públics subjectius.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiu immediatament l’increment dels
recursos econòmics destinats a educació, amb un mínim de
1.000 milions d’euros al pressupost de la Conselleria

d’Educació i Universitat, tal i com s’havien compromès els
partits que formen part del Pacte.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un nou Pla d’infraestructures
educatives que modifiqui l’actual, resolgui les mancances
de finançament i les imprecisions temporals, inclogui
aquells centres educatius que varen ser oblidats i reculli les
necessitats que s’han posat en evidència amb compromisos
ferms de solució per a cada municipi balear.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar una estratègia que inclogui
mesures concretes per lluitar contra les actuals xifres de
l’educació balear, que són de les pitjors nacionals en
matèria d’abandonament escolar prematur, fracàs escolar
i absentisme.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar abans de final d’any un Pla de
cultura real i efectiu per al període 2017-2019, amb
l’obligació de desplegar-lo de forma efectiva en els devuit
mesos que resten de legislatura.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer una aposta ferma i clara per l’escola
concertada, opció elegida pel 40% de les famílies de les
Illes Balears, amb el reconeixement de la seva necessitat
dins la societat de les Illes Balears, i a dotar-la dels
mateixos recursos que l’escola pública, sense
discriminar-la com s’ha fet ara.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acordar amb el Govern de l’Estat els
convenis que siguin necessaris, a fi de donar compliment al
protocol d’intencions firmat entre els dos governs el mes de
desembre de 2015 i que suposen el desenvolupament del
Conveni de carreteres.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar, reivindicar i tancar els acords
necessaris amb el Govern d’Espanya a fi de garantir abans
de finals de la present legislatura l’execució de les
inversions estatutàries, la millora del sistema de
finançament de les comunitats autònomes i l’aprovació del
nou Règim Especial per a les Illes Balears; així com a
situar la inversió per càpita a les Illes Balears, mitjançant
els pressuposts de l’Estat per a 2018, almenys a la mitjana
de l’Estat espanyol. També s’insta el Govern de les Illes
Balears a presentar nous projectes al Pla Juncker, així com
a defensar i lluitar els projectes ja presentats.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir en els pressupostos de la
comunitat autònoma per a 2018 una reducció impositiva a
les rendes mitjanes i baixes, i insta també el Govern de les
Illes Balears a no incrementar el tipus impositiu de cap
impost i a no crear noves figures impositives pel que resta
de legislatura. En concret, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a incorporar als
pressupostos de la CAIB 2018 les següents mesures fiscals:
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• Anul·lar l’increment previst a l’Impost de Turisme
Sostenible i eliminar aquest impost a les estades
turístiques en temporada baixa.

• Reduir la tributació a l’Impost de Successions i
Donacions, i en especial als anomenats grups 3 i 4.

• Reduir al 4% l’Impost de Transmissions Patrimonials
per als ciutadans que adquireixin el seu primer
habitatge habitual.

• Retornar els tipus impositius de l’Impost de Patrimoni
als valors previs a 2016.

• Incrementar els llindars i les quanties de les actuals
deduccions autonòmiques de l'IRPF per lloguer
d’habitatge i per adquisició de llibres de text, i crear
una deducció per despeses d’escoleta.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir una partida als pressupostos de la
CAIB per a 2018 per començar a pagar els 144 milions que
el Govern té pendent de pagament amb els consells de
Mallorca (125 milions), Menorca (8,5 milions) i Eivissa
(10,5 milions), en concepte de bestretes a compte del model
de finançament dels consells insulars. Per altra banda, es
constata que l’increment de pressupost als consells insulars
del 9% a l'exercici de 2017 en comparació a l'exercici de
2016, és fruit de la llei de finançament de consells insulars
aprovada a l’anterior legislatura.

44. El Parlament de les Illes Balears constata l’excessiu
nivell d’endeutament de la CAIB i insta el Govern de les
Illes Balears a establir mesures concretes per tal d’anar
reduint aquest deute, ara que es disposa d’una situació
econòmica adient.

45. El Parlament de les Illes Balears constata l'important
increment de les partides pressupostàries destinades a
Educació, Sanitat i Serveis Socials, fruit de l'augment de
l'ordre dels 1.000 milions d'euros dels recursos disponibles
per part del Govern, com a conseqüència de la reactivació
econòmica que es va començar a esdevenir a partir de
l'any 2014 de l'anterior legislatura.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a anul·lar l’acord del Consell de Govern a
través del qual es transferia la competència en matèria de
promoció turística als consells insulars, i a renegociar amb
els propis consells insulars una millora de la dotació
econòmica. El resultat de la renegociació no reduirà en
cap cas la dotació econòmica acceptada pels consells
insulars que ja són titulars de la competència.

47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure en les convocatòries sobre la
destinació de l’impost turístic la possibilitat que els
ajuntaments individualment i a través de la FELIB puguin
presentar projectes de finançament en el seu àmbit
territorial que s’ajustin al caràcter finalista de la Llei
2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del
turisme sostenible. En aquest sentit, el Parlament insta el
Govern a destinar als projectes presentats pels municipis
de les Illes Balears un mínim corresponent al 33% de
l’impost turístic recaptat en cada exercici.

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del
turisme de les Illes Balears, per tal d’evitar la situació
actual que suposa una prohibició efectiva de qualsevol
modalitat de lloguer turístic.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, anava a
començar dient que estam contents que enguany la presidenta
del Govern ens acompanyi en aquest debat, però veig que s’ha
absentat, un debat de les propostes de resolució derivades del
debat de política general, un ple que des del Partit Popular
consideram essencial per veure el grau de compromís de cada
grup a trobar solucions concretes a problemes concrets dels
ciutadans de les nostres illes; un ple que ens dóna l’oportunitat
de baixar al detall després, especialment, del programa
electoral que ens va presentar la presidenta Armengol la
setmana passada, un programa electoral a meitat de legislatura,
curiós; un programa electoral que pareix que a la fi s’han
adonat que comença a ser hora de passar dels gestos a la gestió,
de les mesures ideològiques i partidistes a respostes als reptes
que té la nostra comunitat.

El que passa, i això els ho van dir tots els portaveus de
l’oposició, és que la seva credibilitat en matèria de compliment
és molt minsa. Els repetesc el que els va dir el president del
Partit Popular la setmana passada: “I amb aquest currículum
d’incompliments, quines garanties tenim els ciutadans que ara
sí està disposada a complir el que promet?”. I per no tornar a
repassar el llistat interminable de promeses incomplides basta
pegar un cop d’ull al que han fet de les propostes de resolució
aprovades ara fa un any en aquest parlament: de les 132
aprovades, n’han posat en marxa 70, un escàs 53% d’allò que
va aprovar la majoria parlamentària. A Turisme han posat en
marxa 3 de 8 iniciatives; a Hisenda, 4 de 12; a Salut, 4 de 17.
Curiós el paper de centre de la vida política que havia de ser
aquest parlament.

Per això no els amag que ens demanam quin sentit té que
avui tornem venir aquí a presentar propostes noves o a tornar
a insistir en propostes aprovades que vostès han ignorat
sistemàticament, però com a diputats i diputades del grup
majoritari d’aquesta cambra hem fet la nostra feina, i hem
presentat 48 propostes que inclouen totes les àrees, i propostes
específiques per a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Nosaltres, a diferència d’altres i per a vergonya de molts, no
eludim les nostres responsabilitats a la cambra parlamentària;
nosaltres, a diferència de vostès, tenim clar que ara qui governa
són vostès, que qui fa el control és l’oposició, i qui ha de fet
deixadesa de les seves funcions per complir el que mana aquest
parlament és el seu govern.

Com ja va dir el president Company venim amb ànim
constructiu, amb propostes realistes, lluny de demagògies; amb
propostes que són bones per als ciutadans, i amb propostes que
ara vostès, amb 1.000 milions d’euros més al calaix, poden i
estan en disposició d’executar. L’economia ha deixat de ser una
excusa per no complir, i també, com ja vam dir la setmana
passada, tot i que els agafàs amb el peu canviat, des del Partit
Popular aprovarem moltes de les propostes que presenten els
altres grups, perquè són necessàries i bones per als ciutadans.
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I aquesta i no altra és la nova política, la política del sí és sí, tot
i que tenim una presidenta aïllada cada vegada més, fins i tot
dins el seu partit. Segueix instaurada en la vella política de la
confrontació, del no és no, i de l’ambigüitat. 

Com que tots vostès tenen a les seves mans les 48 propostes
del Partit Popular em limitaré a destacar-ne algunes sense que
això vulgui restar importància a les altres. En economia i treball
instam el Govern a presentar una llei per combatre la
sinistralitat laboral, tan elevada a les nostres illes, i a dur a
terme polítiques d’ocupació diferenciades contra l’atur
estructural i per a aturats majors de 45 anys, ja que segons les
darreres dades a Balears creix un 34,2% l’atur en major de 55
anys, amb 2.700 aturats més en aquest col·lectiu que l’any
passat, tot i tenir un conseller, avui també absent, que no
accepta ni la més mínima crítica.

Volem parlar també d’allò que ni la presidenta ni els grups
que li donen suport van anomenar: el cas de presumpta
corrupció que afecta de ple el seu executiu. Per això instam que
com a acusació particular sol·licitin una prova pericial i sobre
el valor de mercat dels estudis investigats, i els expedients de
contractació dels estudis adjudicats a dit al cap de campanya de
MÉS al Consell de Formentera, a l’Ajuntament de Palma i a
l’Ajuntament de Calvià. Deixin de predicar transparència i
comencin a practicar-la. Així mateix, ja que la Sra. Armengol
va presumir del codi ètic, ens veim obligats a completar el que
ella va oblidar, i és la constatació de l’incompliment i, el que és
més important, extremar els controls perquè mai més no torni
a passar.

Menció especial volem fer a aquelles mesures destinades a
pal·liar els problemes d’aigua de la nostra comunitat, que
hauria de ser, i no ho és, l’objecte principal de les inversions
derivades de l’impost de turisme sostenible; per això, entre
d’altres, instam a la posada en marxa sense més excuses de la
dessaladora de Ciutadella, sense que el preu de l’aigua no
superi la mitjana de Balears; instam també a dur a terme una
política per a la desnitrificació dels aqüífers d’Eivissa i
Menorca, i li demanam la immediata retirada de la canalització
submarina de l’antic emissari de Talamanca. Avui sí -i quina
llàstima que no hi sigui la Sra. Armengol- que el Partit Popular
parla de Talamanca. 

Si tenguéssim temps i espai il·limitat haguéssim fet un
capítol de propostes de la que va ser la part més destacada del
discurs de la presidenta: les medalles alienes que es va intentar
penjar sense posar-se vermella, però la realitat sempre s’acaba
imposant. Per això instam aquest govern a la immediata
tramitació de les ajudes per al Pla de desenvolupament rural;
encara que aquest pla no l’hagin inventat vostès, almanco
paguin i així hauran complit amb la part que els toca. 

I constatam també que en dos anys i mig de legislatura les
úniques depuradores fetes són les que van trobar amb projectes
i dotació pressupostària de l’anterior executiu, les que el Partit
Popular va desbloquejar davant el ministeri; però si volen
medalles també hi ha espai, posin-se a fer feina i elaborin el Pla
de construcció i manteniment de depuradores i estacions de
bombeig; o també ampliïn la capacitat de la depuradora de
Formentera i dins 2018 facin les actuacions necessàries per
reduir al màxim les males olors.

I volem parlar també de saturació, sí, de la saturació que
pateixen els ciutadans de Balears a carreteres i als accessos a
Palma, fet que constata l’absència de mesures de transport
públic i de noves infraestructures.

Dins els termes grandiloqüents però buits destaca el
concepte de federalisme interior; per això des del Partit Popular
ens proposam dotar de contingut el seu federalisme interior.
Revisin la quantificació econòmica del traspàs de competències
a consells insulars en gestió de residències i centres de dia i les
dotin de forma suficient, especialment a Menorca.

Comencin a pagar, dos anys i mig després, ara que poden,
els 144 milions que tenen pendent en concepte de bestretes als
consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. I si es
pengen la medalla, una més, de presumir d’un increment del
9% dels pressuposts dels consells, reconeguin almanco que és
fruit de la Llei de finançament aprovada la passada legislatura,
amb la seva oposició.

Seria també un bon exemple de federalisme interior,
construir una residència destinada a menorquins, eivissencs i
formenterencs que han de rebre atenció sanitària a Mallorca i
als seus familiars, enlloc de destinar a ús residencials
habitacions de Son Espases. Bé, això de fet seria federalisme
interior i complir els seus propis compromisos, allò que ens
deia el Sr. Alcover, que era la bíblia, els acords pel canvi.

Seria també un bon exercici de federalisme interior, que
deixin de fer de trileros amb els consells i ajuntaments, que
deixin d’enganar-los i els donin el que vostès demanen per al
seu propi Govern, el que els pertoca, per això instam anul·lar
l’acord del Consell de Govern per a la transferència de
competències en matèria de promoció turística i renegociar una
millora de la dotació econòmica, ja que, com avui acabam de
veure en el torn de preguntes, hi perden tots en relació amb el
que correspondria i en relació amb la distribució aprovada pel
Partit Popular el maig del 2015.

Tampoc no estan massa satisfets d’aquest federalisme
interior els ajuntaments, ja que a les convocatòries de l’impost
sobre turisme sostenible i el paper d’espectador de la comissió
que ha de triar els projectes, totalment controlada pel Govern,
els han fet perdre el temps i els doblers. Per això els proposam
que destinin als projectes presentats pels municipis, un mínim
corresponent al 33% de l’impost turístic recaptat a cada
exercici. Si la finalitat d’aquest impost és, o almanco era, com
deien vostès, reduir la petjada turística per al nostre territori,
facin que aquells que més la pateixen, que són els ajuntaments,
puguin veure aprovats els projectes que cadascun consideri
essencials. Jo ja no li parlaré d’un lligam de solidaritat, la
retòrica jo la deix a la presidenta, jo li parl de la realitat, del
que hauria de ser un impost finalista triat per vostès i que cada
vegada més s’allunya de la seva finalitat.

En l’àmbit de serveis socials, destacam tres propostes molt
clares. La primera, destinar el sobrant pressupostari de la renda
social garantida, en cas que n’hi hagi, així com l’han gestionada
fins ara, a finançar exclusivament nous projectes o programes
d’àmbit social que no hagin estat anunciats prèviament. Que si
volen ser el Govern tan social que diuen ser, no facin d’això
també una caixa comuna. 
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També volem que agilitin el desenvolupament de la Llei
d’igualtat de dones i homes, que vam aprovar entre tots,
especialment allò que fa referència a la violència masclista, per
deixar d’encapçalar un trist rànquing, que no desitj a ningú.

I presentin també dins l’any 2018 el projecte de la nova Llei
de voluntariat de les Illes Balears. 

Des del Partit Popular creiem en la concertació social, tot
i la nova medalla que es van intentar penjar, ho vam demostrar
la passada legislatura i cal seguir-hi avançant. Per això els
instam a elaborar un estudi amb tots els consells i ajuntaments
dels programes susceptibles de concertació social.

A l’àmbit de la salut, voldríem destacar propostes que
demostren que el mantra del seu diàleg, fins i tot amb el que
decideix la majoria d’aquest Parlament, és això, un mantra, i
ens veiem obligats a presentar propostes de resolució de
mesures ja aprovades en aquesta cambra, les quals vostès
continuen ignorant; mesures com ara la problemàtica existent,
a causa de la manca de personal als centres sanitaris i la seva
obligació de presentar un pla, aprovat el 27 de setembre de
2016, de prevenció d’esperes prolongades en els serveis
d’urgències hospitalàries domiciliàries i proves diagnòstiques,
consensuat amb sindicats i personal. Havia d’estar en tres
mesos, 27 de setembre del 2016 i encara esperam.

El mateix passa amb la proposta del Partit Popular,
aprovada per unanimitat dia 8 de febrer de 2017, en la qual la
conselleria havia de proposar als sindicats mesures, incloses les
econòmiques, que suposassin una fidelització del personal de
les distintes àrees de salut, atesa la precarietat de les mesures
per atreure personal i la millora econòmica actual, ara que
poden, donin compliment a les mesures acordades i signades
anteriorment, com els acords sindicals de fidelització del 2008.

També comença a ser hora que donin compliment a les PNL
de dia 7 i 28 d’octubre del 2015, respecte del grup de treball de
coordinació sociosanitària, o a la de dia 7 de desembre de
2016, respecte de la redacció d’un Pla de cronicitat, en un
termini de 6 mesos, 7 de desembre del 2016 i encara esperam.

Per acabar, volem constatar la manca de diàleg amb la
imposició del Decret de capacitació lingüística, contra el criteri
de professionals, de sindicats i fins i tot de tots els gerents
nomenats per vostès. Instam el Govern a rectificar, tot tenint en
compte aquestes opinions.

En l’àmbit educatiu, i tenint en compte el pacte que es
treballa a nivell estatal i també aquí, instam el Govern a fer
feina en un sistema educatiu basat en la llibertat i que faci
efectiu el dret a l’educació de qualitat i llibertat d’ensenyament,
com a drets públics subjectius. Sempre però en l’interès del
menor, el centre de totes les polítiques, per això és essencial
impulsar una estratègia amb mesures concretes per lluitar
contra les actuals xifres d’abandonament, el fracàs escolar i
l’absentisme, les pitjors de tota Espanya.

I davant dels atacs, o ambigüitats d’alguns, des del Partit
Popular ho tenim clar, volem que el Govern faci una aposta
ferma i clara per l’escola concertada, opció elegida pel 40% de

les famílies de Balears, dotant-la dels mateixos recursos que
l’escola pública, sense discriminar-la, com s’ha fet fins ara.

Presentin també un nou Pla d’infraestructures per resoldre
les mancances de l’actual i incloure aquells centres educatius
que varen oblidar.

I ja per acabar, voldria destacar les propostes centrades en
el gruix de la intervenció del president del Partit Popular. Per
una banda, constatar, com deia abans, que ara sí podríem fer
moltes de les coses que no fan, i que aquests mil milions
d’euros més de recursos disponibles dels quals gaudeixen
vostès no es veuen reflectits en les seves prioritats de despesa
cap els ciutadans de Balears, si ho sabessin gestionar, moltes de
les mancances, deixadeses, o crítiques no existirien. 

I no comparin, facin el favor de tenir una mica de dignitat
política i no comparin dues situacions econòmiques en dos
moments que res no tenen a veure. No és el mateix gestionar
l’èxit d’una comunitat amb més de mil milions de pressupost,
que fer-ho amb mil milions més de deute cada any, amb els
comptes en fallida, amb les factures dels impagaments que
vostès ens varen deixar. No és el mateix, i el que no és igual no
es pot comparar. Si el Partit Popular hagués disposat d’aquests
mil milions d’euros més, no hauria calgut fer moltes de les
polítiques que vàrem haver de fer. El problema és que vostès
no inverteixen com cal aquests recursos, fruit de la recuperació
econòmica, no de les seves polítiques, sinó de tots aquells que
amb dignitat, valentia i esperit de superació, varen fer possible
una recuperació econòmica pionera a Espanya.

Per això ara la nostra proposta de pacte fiscal, amb unes
mesures molt concretes, adreçades a reduir els imposts a les
rendes mitjanes i baixes, a les famílies, als autònoms, als petits
empresaris; mesures com anul·lar l’increment de l’impost de
turisme sostenible i eliminar aquest impost en temporada baixa.
Si vostès mateixos han reconegut que no el volen incrementar
en temporada baixa per no afectar la competitivitat, és
totalment incoherent que el mantenguin durant els mesos
d’hivern, no és que sigui incoherent amb el discurs del Partit
Popular, és que és incoherent amb el que vostès mateixos
prediquen. 

També, si volem tenir una presidenta de la justícia i
l’equitat, faci justícia amb totes aquelles famílies que cada any
han de fer front a un impost confiscador, com és l’impost de
donacions i successions, no és just, es miri com es miri, haver
de tornar pagar un bé que la teva família ha pagat i ha
mantingut durant els anys.

Els proposam també reduir al 4% l’Impost de transmissions
patrimonials per als ciutadans que adquireixin el seu primer
habitatge habitual; o retornar el tipus impositiu de l’impost de
patrimoni als valors del 2016. Ara que pot, incrementin els
llindars i les quanties de les deduccions autonòmiques d’IRPF
per a lloguer d’habitatge i adquisició de llibres de text, i creïn
una deducció de despeses d’escoleta. I, ara que pot, apostin de
manera clara per la conciliació. Això és justícia, això és equitat
i això és repartiment de la riquesa.

Però, escoltin, si aquestes mesures que els proposa el Partit
Popular amb voluntat sincera d’arribar a un acord a vostès no
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els agraden o en tenen de millors, no passa res, rebutgin-les,
però no renunciïn a abaixar els imposts als ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma quan econòmicament ho poden fer; no
renunciïn, per les exigències d’uns socis que mai no acceptaran
una abaixada d’imposts, perquè no hi creuen, perquè no creuen
en la classe mitjana i perquè mai no en tendran prou.

Com va dir el Sr. Company nosaltres no farem xantatges de
darrera hora per aprovar els pressuposts, no els posarem entre
l’espasa i la paret amb mesures bones per als ciutadans
d’aquesta comunitat. La presidenta del Govern té ara una
darrera oportunitat d’abandonar aquests socis minoritaris que
l’estan escorant encara més i de tornar on hi ha la majoria de
ciutadans d’aquesta terra, a la centralitat i a la moderació; allà
hi trobarà els 19 diputats del Partit Popular i, si no, siguin
valents, i sense mentides i amb les dades a la mà surtin a
explicar als ciutadans, als que els varen votar i als que no, per
què no volen acceptar la proposta del Partit Popular, que és
bona per a tots, només perquè ve del Partit Popular. O siguin
sincers en aquesta cambra, i diguin-nos si l’any que ve, en
plena campanya electoral, sí que aprovaran aquestes propostes
que avui presenta el Partit Popular, com si fossin seves, això sí,
tal com farà per als pressuposts de l’any que ve amb les
mesures fiscals d’accés a un habitatge o per a estudiants fora de
la nostra comunitat que fa només un any va presentar el Partit
Popular i que vostès van rebutjar. No facin esperar els
ciutadans d’aquesta comunitat la seva campanya electoral per
tornar-los allò que ara ja estan en disposició de tornar.

I, en darrer lloc, i no menys importants, vull destacar la
necessitat de canviar l’actual sistema de finançament socialista,
d’aprovar un nou règim especial per a Balears i millorar la
inversió per càpita, però també és necessari que vostès facin els
deures, i a no renunciar a la important inversió del Pla Juncker,
com han fet aquests dos anys i mig.

Senyores i senyors diputats, això són, entre d’altres, les
nostres propostes; propostes realistes, estudiades, que suposen
totes elles un benefici per als ciutadans de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera. Com veuen, senyors del Govern, tenen
encara molta feina a fer; no és hora de dormir perquè, si no,
quan es despertin no sabran el que els ha passat per damunt. És
hora d’arromangar-se, i el Partit Popular hi és per recordar-los
allò que no estan fent bé, però també per sumar quan hagin de
sumar.

Jo crec -em sap greu que no hi sigui la presidenta
Armengol- que el debat de..., jo no crec...

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

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Prohens, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, vaig acabant. ...que el debat de la setmana passada no
servís per a res, crec que enguany aquest debat va servir i va
servir de molt; per això la presidenta ni tan sols no és aquí dins
avui. Facem ara que aquest debat de propostes de resolució...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

...no sigui com el de l’any passat. Arribem a acords i facem-los
complir perquè, si no, aquest diàleg que tant predica aquest
govern serà només un trist monòleg.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Intervenció del Grup Podem Illes
Balears per defensar les 26 propostes de resolució RGE núm.
14096/17. Té la paraula la Sra. Camargo.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una empresa energètica pública que
pugui impulsar el Pla de transició energètica que
necessiten les nostres illes i que prioritzi la iniciativa
pública.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reconèixer el dret subjectiu a l'habitatge
dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears que es
trobin en situació de vulnerabilitat en matèria d'habitatge.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d'una oficina d'habitatge buit que
disposi d'un registre per tal de donar respostes al problema
d'habitatge que tenim a la nostra terra.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar demanant al Govern estatal la
condonació del deute públic balear i la renegociació del
deute amb els bancs, per tal de disposar de més doblers per
a inversió en sanitat, educació i polítiques socials.

5. El Parlament de les Illes Balears reconeix la
plurinacionalitat de l'Estat i la necessitat d'una solució
dialogada per resoldre la situació a Catalunya, i rebutja
així mateix l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desprivatitzar serveis com l'hemodiàlisi a
Mallorca, la radioteràpia d'Eivissa i els pàrquings de Son
Espases i Can Misses, així com a prestar els serveis
d'hemodinàmica i neurocirurgia a l'Hospital de Can Misses
d'Eivissa, per anar treballant cap a una sanitat pública,
universal, gratuïta i de qualitat a les  Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar reduint les llistes d'espera
augmentant l'eficiència de l'ús dels recursos propis i el
nombre de professionals necessaris.
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8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per ampliar la
universalització efectiva de la Renda Social Garantida.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, a l'àmbit de les seves competències, a
prendre mesures per resoldre la pobresa farmacològica,
atenent aquelles persones que no poden fer front al
pagament farmacològic prescrit per metges del Servei de
Salut de les Illes Balears.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no potenciar ni promoure el turisme sanitari
amb doblers públics.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir incrementant anualment
progressivament el pressupost dedicat a l'R+D+I fins a
arribar a la mitjana estatal i a prendre les mesures
necessàries per desenvolupar aquest sector, així com les
noves tecnologies a les quatre illes.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer complir l’acord sobre reducció de
barracons fins al 70% a final de l’actual legislatura.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar prioritzant sempre la inversió en
l'escola pública seguint els criteris d'eficiència i la
necessària planificació.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar incrementant a totes les illes els
pròxims anys la plantilla de vigilància, control i inspecció
dels Espais Naturals Protegits i Xarxa Natura 2000,
incloent-hi la mar interior.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les passes necessàries per reconèixer la
singularitat de Menorca pel fet de ser l'única Reserva de
Biosfera de les Illes Balears, i a signar un acord de
col·laboració per contribuir al desenvolupament de
polítiques de sostenibilitat.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant i consolidant polítiques
de suport al món agrari, en especial als petits agricultors,
les dones rurals i les cooperatives.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la prevenció i la
lluita contra la violència masclista dotant de més recursos
els pressuposts en aquesta matèria.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar els òrgans de participació de
cada illa en les polítiques de gestió de l'aigua, per tal de
recollir les seves singularitats i, en haver finalitzat la
revisió anticipada del Pla Hidrològic, a dur a terme el
traspàs de la gestió dels recursos hídrics als consells
insulars amb la dotació econòmica suficient.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar realitzant polítiques actives de
diversificació del model productiu per tal d'evitar la
sobredependència del sector turístic a la nostra economia,
i a diversificar-la.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la paralització del projecte d'implantació
del gas natural a Menorca i a fomentar la inversió en
projectes de producció d'energies renovables, per poder fer
viable arribar a l'objectiu europeu del 2050 de cent per
cent energies renovables.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir estratègies que permetin millorar la
capacitat d'adaptació i a reduir la vulnerabilitat al canvi
climàtic a les Illes Balears.

22. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de
l'Estat a procedir a la transferència de la gestió del litoral
al Govern de les Illes Balears, tal com diu l'article 32.17 de
l'Estatut d'Autonomia, tot garantint una dotació econòmica
suficient per garantir aquesta competència.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir prevenint i a seguir lluitant contra la
precarietat laboral i a dotar de recursos tant econòmics
com de més personal d'inspecció i campanyes de
conscienciació el món empresarial.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar i a impulsar polítiques de foment
del transport públic (bus i ferrocarril), a augmentar les
freqüències horàries, la flexibilització d'horaris entre
pobles i la intermodalitat, i a ordenar l'accés de trànsit
rodat a espais naturals protegits.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar realitzant polítiques culturals
actives i a dotar dels recursos necessaris per potenciar els
sectors creatius i que així es contribueixi des del món
cultural a la diversificació del model productiu.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a doblar l'import de l'Impost de Turisme
Sostenible, tant en temporada alta com en la baixa,  i a
adoptar les mesures necessàries per no perjudicar les illes
de Menorca i Formentera.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Des de Podem farem una intervenció
acurada per part de quatre diputats i diputades repartint-nos el
temps. 

Des de la nostra formació política continuam pensant que
el rescat de la ciutadania ha de ser un dels eixos principals de
la gestió de qualsevol govern del canvi com aquest, al qual
nosaltres donam suport. En aquest sentit exposaré ara sis
propostes de resolució que presenta el nostre grup en matèria
d’habitatge, educació, cultura i lluita contra les violències
masclistes. 

 



5444 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 101 / 31 d'octubre de 2017 

Pel que fa a les polítiques d’habitatge presentam dues
propostes, una d’elles relacionada amb el reconeixement del
dret subjectiu a l’habitatge per part dels ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears que es trobin en situació de
vulnerabilitat, i ens agradaria deixar molt clar, perquè aquest
també serà un dels eixos principals de cara a la propera llei
d’habitatge, que es tracta d’un introducció d’una acció pública
per reclamar que el dret a l’habitatge sigui accessible
especialment per a les persones que es troben en situació de
risc d’exclusió residencial o en situació de vulnerabilitat; és a
dir, no es tracta d’una acció de caire universal. Aquesta acció
pública ho serà per poder reclamar que es posin en marxa tots
els mecanismes que s’estableixin a la llei: ajudes,
expropiacions, si fos el cas, etc.; ja està reconegut aquest dret
en aquestes situacions concretes a la llei andalusa i a la llei
basca. 

També tenim una segona proposta de resolució en matèria
d’habitatge per tal de crear una oficina d’habitatge buit, que
disposi d’un registre que pugui donar respostes al problema de
l’habitatge que tenim a la nostra terra; també hem dit moltes
vegades que aquest és un problema crucial al qual hem de fer
front precisament per com ens trobam després d’aquesta onada
de polítiques de monocultiu turístic que també han afectat a
l’accés a l’habitatge per a bona part de la nostra població.
Aquesta oficina d’habitatge desocupat que plantejam es crearia
dins l’Institut Balear de l’Habitatge i suposaria dur un registre
d’habitatges desocupats que es podria establir també a la
propera llei, i que podria impulsar l’ocupació per lloguer,
cessió d’ús o altres mecanismes alternatius d’aquests immobles
funcionant com a intermediari entre propietaris i arrendataris.

En matèria d’educació, la nostra aposta per l’educació
pública ha estat sempre un dels eixos que han guiat l’acció
política de Podem Illes Balears, i en aquest sentit hem fet
sempre esment especialment a la situació de les infraestructures
de les nostres illes després d’aquest quadrienni negre al qual es
referia abans el conseller Martí March. En aquest sentit tornam
instar el Govern de les Illes Balears a complir l’acord de
reducció de barracons fins a un 70% a final de legislatura, que
és per a nosaltres una qüestió absolutament cabdal que els
nostres nins i nines puguin estudiar en bones condicions en
recintes adequats, i que així es pugui desenvolupar d’una
manera més adient l’escola pública; i en aquest sentit també
tenim una altra proposta de resolució que insta a continuar
prioritzant sempre la inversió en escola pública, seguint els
criteris necessaris d’eficiència i planificació, i també com
moltes vegades hem dit la manca de planificació és un dels
problemes amb què a vegades hem topat a les planificacions
educatives de la conselleria. Instam, per tant, al fet que la
planificació sigui una brúixola necessària en aquesta conselleria
d’Educació.

Finalment, després de conèixer les xifres dels casos de
violència masclista i trobar-nos a la capçalera de les comunitats
autònomes amb una ràtio de 26,3 casos de violència..., una
ràtio de 26,3 -perdó- cada 100.000 habitants, i després de les
mesures impulsades també pel Pacte social contra les violències
masclistes i de les bones mesures també encetades per l’Institut
Balear de la Dona, consideram que és absolutament necessari
dotar de més recursos el pressupost per treballar en la

prevenció i en la lluita en contra d’aquesta xacra que encara
patim de manera molt elevada a la nostra comunitat autònoma.

I, finalment, també, l’aposta per la cultura des del punt de
vista d’una inversió possible dins el camp de la diversificació
del model productiu ens fa proposar una proposta de resolució
relacionada justament amb això, amb el fet de realitzar
polítiques culturals actives, dotar-les de recursos necessaris per
potenciar els sectors creatius i contribuir des del món cultural
al canvi de model productiu que hem estat assenyalant i en el
qual pensam també que la cultura podria ser una bona manera
d’encetar-lo.

Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Té la paraula el Sr. Alberto
Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Molt bé, gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom.
Continuam aquest carrusel de quatre intervencions. 

Després de parlar del rescat social hem de parlar també,
evidentment, de turisme, d’innovació, del món agrari i de les
nostres polítiques hídriques. Ja en el debat del passat dimecres
parlàvem de la necessitat de donar resposta als grans problemes
estratègics de la nostra comunitat i ja coneixem les respostes
que s’ofereixen des del Partit Popular. Si jo desig una
independència per a les nostres illes aquesta ha de ser la
independència de les polítiques del Partit Popular, evidentment.

Davant les passades de frenada, com deia abans el Sr.
Melià, del Partit Popular, davant l’agressió als nostres empleats
públics, la nostra llengua, la nostra identitat, les agressions al
nostre territori, al nostre medi ambient, la nostra missió és
justament la contrària que és la de cuidar i protegir als nostres
treballadors, motivar els nostres autònoms, acariciar la nostra
llengua, la nostra identitat, conservar al màxim el nostre
territori des de la sensibilitat i des de la consciència
mediambiental. 

Des d’aquest contrast el que hem d’aconseguir és la nostra
independència, com deien abans, d’aquestes polítiques per així
bandejar el seu patriotisme corrupte per construir un model
econòmic adaptat a les necessitats de les persones en lloc de ser
submís dels enormes beneficis de les grans empreses del nostre
sector turístic. És aquesta concentració de beneficis del sector
turístic en poques mans en lloc de la distribució de la nostra
riquesa comuna i generada entre tots la que hem de modificar.

Patim una crisi social basada en la pobresa, que
comentàvem abans durant les preguntes de control al Govern,
però patim també una crisi important institucional marcada per
la corrupció, principalment del Partit Popular, que ataca i
beneficia als de sempre i contra la qual hem de lluitar
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evidentment amb polítiques principalment d’innovació que
impedeixen la instrumentalització de l’estat del nostre benefici. 

I d’aquesta idea, idò, tenim les propostes número 11 i
número 19 que insten, efectivament, a incrementar les nostres
inversions en innovació i recerca. És evident que, segons les
dades oficials estatals, som la darrera comunitat en inversions
en I+D+I. Sembla ser que aquest any començam a enlairar-nos
en recerca i després de molts d’intents de convèncer aquest
govern que tendríem capacitat d’execució si s’augmentassin les
inversions sembla ser que finalment disposarem d'avançar 97
milions d’euros fins al 2020 per a la diversificació econòmica
a través de la innovació, principalment vinculada a la famosa
RIS3.

Aquesta diversificació, que suposa aconseguir recursos del
nostre principal sector per afavorir altres sectors emergents que
l’altre dia també citaven des del Govern, les indústries culturals
i creatives, que bé li agradaran a la nostra consellera de
Cultura, les ciències i les tecnologies marines i també,
evidentment, la bioeconomia, la biotecnologia o econòmica
circular vinculada amb les energies verdes. Això suposa -
entenem nosaltres- augmentar l’impost turístic tant en
temporada alta com també en temporada baixa perquè sí hem
acceptat tots els grups que aquest increment no afecta la
demanda, la desestacionalització és evident que depèn d’altres
factors i no de reduir l’impost de l’impost turístic, que hem de
recordar que encara està allunyat dels preus que es paguen en
les principals ciutats europees. Tampoc no acceptam que això
pugui afectar de manera clara a la competitivitat i entenem que
aquest recurs podria anar vinculat a la diversificació de la
nostra economia. 

Per una altra banda, hem de continuar evidentment vigilant
què passa amb el Xylella, encara amb moltes incerteses a
l’horitzó i evidentment amb aquesta idea de protegir encara
més el nostre medi ambient també demanam l’increment de les
polítiques necessàries per reconèixer la singularitat de la nostra
reserva de la biosfera a Menorca.

Quant a mesures també vinculades evidentment a millorar
la nostres institucions i basades en aquesta idea de la
independència que hem de tenir de les polítiques del Partit
Popular i una major sobirania, com dèiem abans, per evitar
aquesta involució democràtica i recentralitzadora, que
comentava la consellera Cladera abans, nosaltres volem un
projecte social i sobirà. És legítim que alguns vulguin que tot
pugui continuar com està, però necessitam en un nou pacte
econòmic i d’aquí les nostres propostes 22 i 18, que es
concreten també evidentment en una millora del nostre
transport públic. 

Per tant, independència sí, però del nostre passat més fosc.

Moltíssimes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jarabo. Té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Diputats, diputades; públic
avui assistent; treballadors i treballadores de la cambra. Aniré
un poc ràpid. Nosaltres el que demanam amb aquestes
propostes que jo presentaré és sobirania i dignitat. És evident
que a Balears no tenim un dret a decidir ni les eines bàsiques
per exercir la nostra sobirania, i no parl de referèndums ni
d’independència ni de DUI ni del 155, parl de sobirania sobre
el nostre medi ambient, sobre el nostre règim especial a
Balears, la nostra energia i la nostra situació en el món laboral. 

Deia la Sra. Prohens, que abans es queixava que la
presidenta no hi era, i ara no hi és ella escoltant els altres grups
parlamentaris, que la presidenta feia una mena de federalisme
interior. El que fa el Partit Popular és un centralisme anterior,
un centralisme anterior a l’any 78 recentralitzant competències
que són de les comunitats autònomes. I és que a Balears li costa
molt exercir el seu limitat autogovern amb un govern de l’Estat
que només ens posa dificultats que tant denunciam en aquesta
cambra. Aquí arribam a consensos i a Madrid el Partit Popular
fa una altra cosa. Així se’n riuen de la població de les Illes
Balears i se’n riuen d’aquesta cambra, és el cas de les
prospeccions, és el cas de la tarifa plana, el cas del sistema de
finançament, que sembla que una altra vegada ens decebrà. 

Demana el PP, irresponsablement, una rebaixa fiscal. Als
que no els agrada que els seus amics paguin impostos demanen
una rebaixa fiscal per tenir una comunitat autònoma low cost,
per tenir una sanitat low cost i per tenir una educació low cost.
El nostre grup parlamentari no donarà suport a aquestes
iniciatives.

Fa ben poc el pacte social i el pacte territorial han quedat
dinamitats gràcies al Partit Popular, i per això demanam tornar
al consens i demanam una transacció a una iniciativa que han
presentat diferents grups parlamentaris que constata que el
conflicte territorial és polític i només es trobarà una solució des
del diàleg; i al mateix temps instam les dues parts a iniciar un
diàleg responsable per fer possible una solució al conflicte. Jo
no sé si algú es pensa que l’aplicació de l’article 155 o que les
querelles que el fiscal Maza vol aplicar com li dóna la gana,
farà desaparèixer el 80% de la gent de Catalunya que vol votar.
Sembla que el Partit Popular pensa això, però això no succeirà,
perquè si no reconeixem les diferents realitats, la pluralitat i la
plurinacionalitat d’Espanya és molt difícil poder garantir la
integritat territorial.

Amb la sobirania té a veure el deute generat per
l’infrafinançament històric que patim. Pensam que és una
obligació per part d’aquesta cambra demanar la condonació del
deute i la seva renegociació per invertir en sanitat, educació,
infraestructures i serveis socials, també per invertir en una
millor sobirania, en aquest cas energètica. Nosaltres pensam
que l’energia no ha d’estar en mans de l’Ibex 35, hauria de ser
un dret fonamental irrenunciable, i si volem que comenci a ser
una realitat a la nostra comunitat autònoma necessitam crear
una empresa pública d’energia, que es veurà reflectida als
pressuposts de l’any que ve, però pensam que el Parlament
també ho ha de demanar al Govern perquè això sigui una
realitat. 
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En aquest sentit seran molt important les polítiques de
transició energètica que es posin en marxa a través d’aquesta
empresa i pensam que això revertirà també en la lluita contra el
canvi climàtic. Per això hem fet una resolució en aquest sentit,
per posar el nostre gra d’arena per deixar de contaminar, i això
no passa, pensam, per implantar el gas natural a Menorca quan
a Amsterdam l’any passat ja es varen comprometre a reduir
totalment el consum de gas o a Copenhaguen s’han compromès
a tenir emissions zero el 2025. 

Pensam que tancar Es Murterar ha de ser la nostra primera
aportació, però hem d’assolir una llei de canvi climàtic que
redueixi la petjada ecològica del turisme. Ara mateix sabem
que necessitaríem sis arxipèlags com el nostre per continuar el
ritme del nostre sistema productiu, un model productiu que no
és només contaminant per al nostre medi ambient, sinó que el
seu monocultiu es pateix a les espatlles dels nostres treballadors
i treballadores que en un moment d’èxit econòmic no veuen
millors condicions de treball. Per això demanam que es
continuïn posant mesures per acabar amb l’explotació i la
precarietat laboral.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Té la paraula la Sra. Marta
Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades, treballadors
de la cambra. Estaran d’acord amb mi que la salut és l’eix
fonamental d’una societat, l’estat de la salut individual i
col·lectiva en una societat condiciona en manera profunda i
inevitable el seu desenvolupament intel·lectual, econòmic,
productiu i social.

Per això els nostres esforços i les nostres reivindicacions i
reclamacions aniran cap a l’assoliment d’una sanitat pública
universal, gratuïta i de qualitat. És per això que demanem la
desprivatització de serveis com l’hemodiàlisi a Mallorca, la
radioteràpia a Eivissa i els pàrkings de Son Espases i Can
Misses, així com la prestació de serveis d’hemodinàmica i
cirurgia a l’Hospital Can Misses d’Eivissa per anar treballant
cap a una sanitat com ja he dit pública, universal, gratuïta i de
qualitat, que no suposarien major inversió sinó que, a més a
més, reduirien la despesa sanitària. Trobem que l’optimització
de recursos és essencial.

Un altre problema que pateix la sanitat pública i la seva
qualitat són les llistes d’espera; gestionar responsablement i
correctament és la base d’un sistema públic de qualitat.  Hi ha
múltiples factors que les condicionen i el seu abordatge és
complex i requereix mesures per a la seva anàlisi, priorització,
assignació de recursos, etc., que comprometin el conjunt del
sistema sanitari incloent pacients i ciutadans i  implicant els
gestors i polítics responsables i compromesos amb la sanitat
pública.

La resposta tradicional per a les llistes d’espera ha estat
mitjançant jornades extraordinàries, les anomenades peonades.
Aquestes mesures a més de discrecionals, costoses i poc
eficients no resolen el problema. Per tant, demanem l’augment
d’eficiència de l’ús dels recursos propis i l’augment del nombre
de professionals necessaris.

Com he dit al començament de la meva intervenció la salut
és l’eix fonamental d’una societat i l’accés a aquesta és un dret
inalienable de l’ésser humà i per això exigim prendre mesures
per resoldre la pobresa farmacològica atenent aquelles persones
que no poden fer front al pagament farmacològic prescrit pels
metges del Servei de Salut de les Illes Balears.

Aquests són els principals assumptes que ens preocupen
respecte de l’àrea de sanitat. Són més, però... tan sols podem
presentar 26 resolucions.

Per una altra banda, no estem d’acord que és promogui el
turisme de sanitat amb doblers públics fent una promoció
gratuïta a la sanitat privada. Qui se’n beneficia?, els ciutadans
i les ciutadanes de Balears, no. És per això que rebutgem la
promoció del turisme sanitari amb doblers públics i més quan
són líders en privatització sanitària i la segona comunitat
autònoma en inversions de convenis amb la sanitat privada.

Per acabar, reconeixem la importància i el gran esforç per
part del Govern i de la Conselleria de Serveis Socials per
atendre aquella part de la població de les Illes Balears que no
reben cap ingrés. D’un total de 20.900 llars a les Illes Balears
que va contemplar la llei quan es va aprovar el 2016 amb el
nombre de llars a les quals arribaria l’ajuda, han estat un total
de 5.500, segons va dir la presidenta a la seva intervenció. Em
sembla que la xifra ha quedat curta i més amb l’informe, com
ha comentat la meva companya Laura Camargo en la seva
pregunta a la presidenta, que ha tret la Xarxa per la Inclusió
Social, EAPN Balears, on es posa de relleu que a l’arxipèlag
més de 200.000 persones viuen en risc de pobresa i/o en
exclusió social. Per això demanem ampliar la universalització
efectiva de la renda social garantida i atendre d’una manera
més efectiva i eficaç les necessitats de la societat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. 

Passam a la intervenció del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca per defensar les 22 propostes de resolució presentades
amb l’escrit RGE núm. 14097/17, rectificat mitjançant l’escrit
RGE núm. 14109/17. Té la paraula la Sra. Bel Busquets.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure en tot l'àmbit del sistema de
compra pública clàusules i criteris de compra de productes
locals agroalimentaris.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un protocol de bones pràctiques en
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l'àmbit del lloguer de l'habitatge habitual que compti amb
el consens dels sectors implicats per tal de garantir el dret
a l'habitatge i fomentar la convivència social.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar mesures destinades a combatre la
precarietat laboral juvenil per fer front a la ruptura
generacional i als efectes cicatriu que genera.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar actuacions de divulgació científica
com a eina de foment de l'economia del coneixement.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la creació d'un Consell assessor de
benestar animal com a òrgan consultiu en matèria de
protecció d'animals.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un Pla d'exhumació de totes les
fosses de la Guerra Civil a les Illes Balears a la primera
meitat de 2018, als efectes d'establir un calendari per a
l'exhumació de les fosses que siguin viables i per a la
senyalització i la protecció de les que no es poden
exhumar.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar l'elaboració d'un diagnòstic i un
pla d'igualtat entre homes i dones a la pagesia de les Illes
Balears.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que dins les modificacions previstes de la Llei
8/2012,  de turisme de les Illes Balears, es revisi la
regulació del "tot inclòs" i de tots aquells aspectes
necessaris per aprofundir amb un model turístic de major
qualitat i combatre el turisme incívic de gatera.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que mentre no es reformi el sistema de
finançament se suspengui el pagament del fons de
suficiència per part de les Illes Balears, que ens obliga a
retornar part del finançament a partir de la tesi, absurda
i insostenible, que els serveis estan sobrefinançats i que
només el 2018 ens suposarà 681 milions d'euros.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar i actualitzar la legislació
referent als arxius públics i a la cultura popular i
tradicional.

11. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
suport i reconeix i valora com a imprescindible la tasca
que realitzen el col·lectiu de docents i tota la comunitat
educativa als centres escolars de les Illes.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme un pla de transformació digital
a l'educació que millori la connectivitat dels centres i
impulsi projectes pedagògics a través de les tecnologies de
l’aprenentatge i el coneixement.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avançar en el marc normatiu per tal de
dignificar i millorar les condicions de feina del personal de
prevenció i extinció d'incendis des del respecte a les
competències i singularitats dels diferents cossos
(Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
consells insulars i Ajuntament de Palma).

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar l’augment en l’oferta de Formació
Professional, per tal de donar resposta a l’increment de la
demanda i a les noves necessitats dels sectors econòmics
estratègics.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i l’Advocacia de la CAIB a estudiar les
mesures judicials necessàries per tal de fer efectiu el
compliment de la legalitat pel que fa a l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, especialment en relació
amb l’article 32 (competències executives) i la disposició
addicional sisena (Règim especial).

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia a mantenir i reforçar els Jutjats de Pau existents
als municipis de les nostres illes, que acosten
l’administració de justícia a la ciutadania, compleixen una
funció clau en la intermediació i la resolució de conflictes,
i custodien als seus arxius una part important de la història
documentada de molts dels nostres pobles.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
Ministres del Govern de l’Estat a no suspendre
unilateralment ni l’autonomia ni les funcions de cap
comunitat autònoma ni dels seus poders executiu i
legislatiu.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Hisenda a considerar que l’activitat dels ens públics
autonòmics de ràdio i televisió és d’interès públic i no de
caràcter comercial, per tal que aquests mitjans i els seus
pressuposts mantenguin l’exempció en el pagament de
l’IVA.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer la primera consulta popular sobre la
prohibició de les prospeccions petrolieres una vegada
aprovada la nova llei de consultes de les Illes Balears.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a complir amb l'inici del procediment per a
l'ampliació del Parc Nacional de Cabrera abans que
finalitzi el 2017, tal i com va acordar de manera unànime
el patronat d'aquest espai natural.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar dins el projecte de llei de canvi
climàtic una proposta de fiscalitat verda dirigida al foment
de la reducció d'emissió de gasos contaminants.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar mesures per regular el mercat de
cotxes de lloguer amb finalitat turística tot considerant
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criteris com l’alta de cada vehicle de la flota, la seva
renovació i el seu grau d’eficiència energètica.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, president. Les nostres propostes de
resolució s’emmarquen en el diagnòstic que ja realitzàrem al
debat de política general on a partir de l’anàlisi àmplia de la
situació detectàvem tres emergències: l’emergència social, amb
drets i benestar, l’emergència econòmica i ecològica i
l’emergència de país.

Els "Acords pel canvi" són l’eina que ha servit i serveix per
fer front a aquestes emergències amb el desplegament d’unes
polítiques valentes que han permès i permeten generar i
reforçar drets. 

Sabem que reconstruir i tirar endavant és molt més difícil
que esbucar i aniquilar una estructura social base del benestar,
però també els acords generen unes polítiques valentes amb
mesures que, una rere l’altra, són fites en la transició
econòmica i ecològica cap a unes illes millors.

Així, passaré a explicar les diferents propostes agrupades en
els tres àmbits esmentats i començaré pels drets i el benestar.

La creació d’un protocol de bones pràctiques en l’àmbit del
lloguer de l’habitatge habitual proposa consensuar amb
associacions de consumidors, gestors d’administració un codi
de bones pràctiques, un decàleg, una guia o similar als
contractes de lloguer d’habitatge habitual i estudiar la
possibilitat de la seva inclusió com a eina de col·laboració del
foment del lloguer entre particulars i facilitar la garantia del
dret a l’habitatge.

Actualment la manca d’oferta d’habitatge per a lloguer
d’habitatge habitual amb preus assequibles és una de les
problemàtiques prioritàries a fer front. S’han posat i es posaran
en marxa moltes mesures relatives a lloguer social impulsat des
de les administracions, i la Llei d’habitatge en serà també una
eina fonamental, però també existeix una gran quantitat
d’habitatges en mans de petits propietaris reticents al lloguer
per manca de confiança, la qual cosa genera un menor paquet
d’habitatges al mercat que cal també tenir en compte. El foment
de la cultura d’una bona relació entre llogaters i inquilins amb
acords justs amb ambdues parts estimula la bona convivència
social.

Les mesures adreçades a combatre la precarietat laboral
juvenil, situació en què molts joves viuen instal·lats, encara que
tinguin feina, és una altra aposta per millorar els drets i
benestar de les persones. Els i les joves són els sacrificats d’un
model de sortida de la crisi plasmat en la reforma laboral. A
canvi de ser de les generacions més formades han rebut
contractes temporals, jornades parcials i sous que no arriben als
1.000 euros, no poden tenir una trajectòria laboral contínua ni
generar prestacions ni subsidis, no poden emancipar-se i la taxa
de natalitat és de les més baixes. Això afecta el futur de la
nostra societat, cada cop més envellida. Els joves més formats
tenen la possibilitat de la migració, els que han abandonat els
estudis encara són més vulnerables. 

Davant de taxa d’atur juvenil que han arribat a ser de prop
del 50% la Unió Europea va engegar el programa de garantia
juvenil que té resultats qüestionables. Entenem que s’està
negant el present i el futur a tota una generació. La precarietat,
la incertesa i la vulnerabilitat associades a la joventut no només
es prolonguen en la mateixa mesura que les transicions
juvenils, sinó que s’estan convertint en trets generacionals que
generen efectes cicatrius. Cal analitzar quin ha estat l’impacte
de la crisi econòmica en l’ocupació juvenil, quina ha estat la
trajectòria laboral entre generacions, quina és la situació laboral
de les persones joves de més de 16 i menys de 30 anys, i
finalment avaluar la implementació de la garantia juvenil a les
Illes. Per això proposam aprovar una resolució en pro de
promoure un bloc de mesures per combatre la precarietat
laboral juvenil en què participin els joves.

El Consell de benestar animal és una realitat a altres
comunitats autònomes, i consideram que és necessari comptar
amb un òrgan assessor que sigui alhora punt de trobada entre
entitats animalistes i experts del sector per trobar la millora
manera d’emprendre mesures de protecció dels animals d’acord
amb criteris científics i de benestar animal. 

El Pla d’igualtat entre homes i dones en el món rural està
previst a la Llei d’igualtat de 2016; a més cal tenir en compte
que les dones, que sempre han estat cabdals en el món rural,
són també el futur de la pagesia. En els últims anys el nombre
d’explotacions agrícoles i ramaderes s’ha reduït dràsticament,
però enmig de dades que a tothom ens deixen preocupats hi ha
una dada per a l’esperança: creix el nombre d’explotacions en
les quals les dones són titulars, és a dir, caps d’explotació, fins
a representar en l’actualitat el 20% del total. Es preveu que en
els pròxims 10 anys un terç de les explotacions estaran
dirigides per dones; entre les que tenen menys de 40 anys
destaca el seu nivell de formació, aquest fet il·lustra fins a quin
punt la incorporació de la dona al capdavant de l’explotació
resulta també vital per al relleu en el sector agrari o per la seva
continuïtat. També cal tenir en compte que les dones, tot i que
regenten explotacions més petites, són més innovadores i s’han
format més intensivament per introduir-se en un món que a
priori desconeixem. Les dones tenen menys por a la innovació,
una mentalitat més oberta, gestionen de manera més
imaginativa i fan canviar el rumb posant en valor les noves
tecnologies o l’agricultura ecològica per treballar la terra.

El juny de 2016 s’aprovà la Llei de recuperació de persones
desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme, aquella
que comunament parlam de la Llei de fosses. En aquesta llei
s’estableix que el Govern de les Illes tendrà la competència en
matèria de localització i identificació de persones
desaparegudes violentament per raons polítiques, ideològics i
religioses, i de prospecció i intervenció a les fosses de la
Guerra Civil i del franquisme en el territori. Tots els motius que
esmenta la mateixa llei inclouen la necessitat d’un pla
d’exhumació de fosses, que està previst ja en aquesta mateix
llei i que té sentit després que en un any s’han exhumat dues
fosses, però cal identificar quines són viables i quines no als
efectes de decidir un calendari per a la seva exhumació, o bé
les mesures necessàries per a la dignificació, la senyalització i
la protecció, si escau, de les fosses. 
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I si continuam amb lleis, en l’àmbit de la cultura proposam
revisar la legislació referent a arxius públics i a la cultura
popular i tradicional per tal de renovar unes lleis que necessiten
de la seva actualització.

Si parlam d’educació presentam dues propostes: una que va
en la línia de la millora de la qualitat de l’educació a través de
l’aposta per la transformació digital de l’educació. El sistema
educatiu de la comunitat no pot restar al marge de la tendència
digital actual; la transformació digital en el món educatiu es
constitueix en instrument bàsic d’avanç en el seu propi àmbit
d’influència, fent possible la introducció dels nous
plantejaments d’organització, d’avaluació o pedagògics. Es
tracta de materialitzar aquest apropament entre tecnologies de
la informació i la comunicació i el món educatiu, i facilitar
l’aprenentatge en l’era digital, adaptant els continguts i les
aplicacions per transformar el model educatiu basat en
metodologies tradicionals en una educació fonamentada en la
societat del coneixement.

I no podem deixar d’aprofitar aquest debat per manifestar
una vegada més el nostre suport total i el reconeixement als
docents i a les docents, equips directius i pares i mares que fan
possible l’educació dels nostres fills i filles, i que no es
mereixen cap atac ni cap qüestionament més, ni de partits ni de
mitjans de comunicació. No consentim que ningú embruti amb
dèries i obsessions malaltisses sobre l’adoctrinament a les aules
les nostres escoles i els seus professionals, que són els herois
quotidians que han mantingut espais de resistència enfront de
qualsevol onada persecutòria, i han continuat treballant de
manera incansable per donar un servei públic inclusiu, garant
de la cohesió social.

Passem ara a les propostes de l’àmbit de la transició
econòmica i ecològica. El fet de promoure clàusules i criteris
de compra de productes agroalimentaris locals és per fomentar
la compra pública d’aliments amb criteris de justícia social i
sostenibilitat ambiental, amb un efecte catalitzador en la
dinamització de la producció, transformació i comercialització
d’aliments de base local a les Illes. Perquè les administracions
públiques juguin un paper fonamental com a agent comprador
es fa necessari un paquet de mesures, com sensibilitzar per
aconseguir un percentatge elevat de compres i contractació de
productes i serveis alimentaris agrícoles locals com a eina
d’impuls a l’economia local, o traslladar, millorar i acompanyar
els ens gestors amb informació, instruments i coneixements per
dissenyar les estratègies d’aquest tipus de compra pública. El
que es pretén és generar un efecte multiplicador que fomenti
l’economia local, i a més apoderar els ens públics com a agents
de canvi de valors, educació i cultura alimentària, en la
població, a la vegada que es converteixen en exemples de
trànsit cap a la innovació i l’adaptació a nous requeriments
ambientals, socials i d’innovació de les empreses locals cap a
una economia sostenible, menys contaminant, socialment justa,
que promou llocs de feina locals, localitzats i resilients.

Per altra banda, i també continuant en l’àmbit econòmic,
destacam la importància de la divulgació científica com una
eina fonamental de diversificació del model econòmic de les
Illes del present i del futur. Avui en dia és més famós un
futbolista que un premi Nobel; per això cal difondre entre la
ciutadania la ciència en general entesa com a part de la cultura,

i que la conforma juntament amb altres àmbits com ara les arts,
les humanitats, etc., per donar a conèixer també els valors i
beneficis socioeconòmics que aquesta, la ciència, aporta a la
societat. Cal generar en l’opinió pública i en tots els àmbits
socials conscienciació de respecte a la importància social i
econòmica de la investigació científica com a factor estratègic.
La ciència és una activitat humana, per descomptat, realitzada
sobretot per científics; sovint, però, es pensa que els científics
pertanyen a un grup social aïllat de la resta dels humans, els
quals parlen un llenguatge inaccessible; això no és del tot cert,
la ciència o el mètode científic té la seva fonamentació en
capacitats humanes que tothom comparteix, com per exemple
l’observació, l’experimentació i fer-se preguntes; per tant,
perquè tothom hi podria accedir, hem de divulgar aquest
coneixement. En conclusió, la ciència forma part de la vida
quotidiana; si incrementam la seva visualització com a eina
fonamental del benestar social, individual i col·lectiu,
fomentam a la vegada la seva acceptació com a eina fonamental
del creixement econòmic i social. Si volem fonamentar el
model econòmic s’ha de promoure la importància de la cultura,
de la científica en particular, per al futur de la societat en què
també triomfin valors com la interdisciplinarietat cultural, la
igualtat d’oportunitats, l’esperit innovador, l’estima de la
qualitat, la defensa del sistema públic d’educació i recerca o la
responsabilitat social.

I de ciència i innovació passam a turisme. La recent
modificació de la Llei turística ha suposat la regulació del
lloguer de vacances i l’establiment d’un sostre de places, un
límit necessari per aconseguir un turisme més sostenible. Ara
és el moment d’aprofundir en l’aspecte de la qualitat, revisant
la regulació del tot inclòs, els party boats i altres excessos per
combatre un turisme de caire negatiu que no ens interessa,
continuant treballant per una estratègia turística global que ha
de saber lligar la qualitat de vida dels residents, la capacitat de
les nostres infraestructures i l’activitat econòmica que sigui
capaç de generar prosperitat compartida, treball i benestar. 

I si parlam d’eco, parlam d’economia i d’ecologia. Per això
necessitam un nou marc regulador per reconèixer la feina que
fan per una banda els diferents cossos de bombers dels consells
insulars i de l’Ajuntament de Palma, així com el personal de
prevenció i extinció d’incendis de la Conselleria de Medi
Ambient, millorar les seves condicions de treball i l’equipament
amb el que compten. Tot això des del respecte a les
competències que tenen les diferents administracions i les
singularitats i idiosincràsies dels diferents cossos. 

I en la línia de protecció del medi ambient, sabem que dins
els actors que lluiten contra el canvi climàtic, hi ha un gran
consens en què les actuacions fiscals tenen un efecte
determinant sobre el control i la reducció de les emissions. Per
això ens quedaríem curs si no féssim servir aquestes eines en
relació amb la principal llei, una llei pionera podem dir, que ha
de permetre la lluita contra el canvi climàtic a les nostres illes.

En la mateixa línia cal tenir en compte que l’impacte dels
cotxes de lloguer amb finalitat turística és un més dels aspectes
del turisme a les nostres illes que és necessari afrontar. És
necessari que cerquem mesures per aconseguir minimitzar
aquests impactes, per una banda amb un transport públic més
accessible, amb iniciatives que hem aplaudit com l’Aerotib.
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Però també cercant fórmules per regular el sector, tot i tenir
present la dificultat que suposa el marc legal estatal i europeu.

I acabaré la meva intervenció parlant del país, i quan parl
del país, parl de la nostra dignitat. Ja ho explicava el meu
company David Abril, a qui li manllevaré paraules i idees en
parlar de país. Gairebé s’han fet miracles de compromís en
aquest país, la seva terra i la seva gent, però no podem obviar
d’on venim i sobretot qui tenim enfrontats, posant pals a les
rodes. Fa dos dies, dia 29 d’octubre, es varen complir 40 anys
de la gran manifestació a Palma per a l’autonomia i si recordam
el memorable discurs de Josep Maria Llompart, sembla que
som allà mateix. Hem de continuar exigint el compliment d’un
Estatut revisat fa 10 anys, en època Matas, davant la més
absoluta manca de respecte per part del Govern d’Espanya cap
els ciutadans i les ciutadanes d’aquesta terra. I llegesc un
paràgraf de Josep Maria Llompart: “Les illes necessiten una
solució a l’estat de dependència i de crisi en què es troben i
aquesta solució ha de passar per l’autonomia, concretada a
l’Estatut. Un Estatut que reconegui el dret del poble de les illes
a disposar de la hisenda pròpia, a regular l’ordenació del
territori, tot mirant per l’ecologia i per tots els fets que toquen
la nostra existència”. 

Això deia Llompart en un discurs en representació de totes
les forces polítiques, llevat dels hereus del franquisme, el 29
d’octubre de 1977. Més vigent que mai.

En un moment històric com l’actual, amb un fort procés de
recentralització i la ruptura del marc constitucional per part
dels mateixos que diuen defensar-lo, constatam que més que
mai hem de defensar una sobirania que ha de ser en forma de
dignitat. I d'aquí les nostres propostes.

Començam per l’àmbit de la justícia. Instam que el ministeri
mantengui i reforci el jutjats de pau existents als municipis de
les nostres illes, que acosti l’administració de justícia a la
ciutadania, compleixen una funció clau en la intermediació i
resolució de conflictes i custodien en els seus arxius una part
important de la història documentada de molts dels nostres
pobles.

A més a més -un altre punt- consideram que l’activitat en
els ens públics autonòmics de ràdio i televisió és d’interès
públic i no de caràcter comercial. I consideram que aquests
mitjans i els seus pressuposts ham de mantenir l’exempció en
el pagament de l’IVA. En una ingerència més, l’Agència
Tributària Estatal ha decidit ara que les ràdios i les televisions
públiques, i això afecta especialment les autonòmiques, com
que emeten publicitat, la seva activitat deixa de ser d’interès
públic i, per tant, han de tributar igual que una empresa i pagar
un 21% d’IVA, del qual estaven exempts com qualsevol
empresa pública. Això no sols desquadra aquestes xifres dels
ens, sí que ja han estat retallats i fins i tot alguns tancats, sinó
que a més a més representa una mesura que ara és inviable,
seria com abaixar un 21% el seu pressupost.

Un altre punt, esperant la propera presentació, tramitació i
aprovació de la Llei de consultes, tenim una proposta perquè la
primera consulta sigui sobre les prospeccions a la Mediterrània.
Ens tornam trobar davant el vet del Govern de Mariano Rajoy
a la tramitació de la proposició de llei de protecció de la

Mediterrània davant les prospeccions d’hidrocarburs, una
iniciativa que fou aprovada per unanimitat al Parlament de les
Illes Balears. No ens podem sotmetre al caprici estatal en un
assumpte de vital importància a la nostra societat. Cal fer ús de
totes les eines al nostre abast, incloses les judicials, si escau.
Per això proposam un compromís de donar totes les respostes
possibles davant aquesta imposició, donem veu a les persones
directament afectades, com són les que resideixen a les nostres
illes, fent una consulta sobre la prohibició de les prospeccions
petrolieres a la mar Mediterrània.

I un altre cas d’imposició que afecta el nostre territori,
instam el Govern de l’Estat a complir amb l’inici del
procediment per a l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera
abans de Nadal, tal i com va acordar el patronat d’aquest espai
natural de manera unànime. 

Pel que fa al desplegament de l’Estatut, que ja en parlava
també Josep Maria Llompart, demanam estudiar les mesures
judicials necessàries per tal de fer efectiu el compliment de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes, especialment en relació amb
l’article 32, competències executives, i amb la disposició
addicional sisena, del règim especial. Apel·lam a la legalitat,
que també es compleixi la legalitat amb nosaltres. L’Estatut
d’Autonomia és una llei orgànica de l’Estat que s’incompleix
sistemàticament.

I ja acabant, constatam la situació d’emergència
democràtica que vivim, on la repressió i el mutisme ha estat
l’única solució a la crisi estatal més greu que pateix l’Estat des
de la dictadura. Amb un article de 3 xifres, de cuyo nombre
prefiero no acordarme, per desgràcia massa famoses, que es
poden convertir en el nou café para todos des de Castella-La
Manxa, Euskadi o Navarra. Així, demanam que no es torni
suspendre unilateralment ni l’autonomia, ni les funcions de cap
comunitat autònoma, ni dels seus poders executius, ni
legislatius.

I acab amb un tema cabdal per a la nostra comunitat. Avui
en què el PP s’ha volgut convertir en el Braveheart de defensa
del finançament, fent postureo del més fals que hem vist; in PP
que compta amb un ministre Montoro, que braveja per Europa
que l’Estat és dels que menys inverteix en educació i en sanitat,
curiosament allò que gestionam des de les Illes. Mentre no es
reformi el sistema de finançament i les Illes rebem un
finançament just que ens permeti una qualitat en els serveis
públics en relació amb la nostra recaptació, seguint el principi
d’ordinalitat, és necessari prendre mesures. El fons de
suficiència està basat en la falsa premissa que tenim un
sobrefinançament dels serveis...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Busquests, per favor, vagi acabant.

LA SRA. BUSQUESTS I HIDALGO:

Desmuntem la fal·làcia i exigim el que ens pertoca, amb
fermesa, amb un front ampli de país. Per això continuam
compromesos amb el diàleg, perquè la política és l’única arma
de construcció massiva per resoldre conflictes polítics, per
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gestionar, per acordar solucions que facin més fàcil la vida de
les persones.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. Passam al torn d’intervenció del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS per defensar les 16 propostes de resolució
presentades a l’escrit RGE núm. 14017/17, rectificat mitjançant
l’escrit RGE núm. 14127/17. Té la paraula el Sr. Jaume Font. 

   1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer els canvis normatius necessaris perquè
que els informes dels ajuntaments siguin vinculants en la
zonificació que preparen els consells insulars per a la
regulació del lloguer de vacances.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar abans de l’estiu de 2018 una
regulació del tot inclòs que garanteixi estàndards de
qualitat que limitin la proliferació sense control d’aquesta
oferta.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tenir regulada l’activitat dels rent a car
abans de l’estiu de 2018.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en cas d’incrementar l’ecotaxa a partir
de l’any que ve ho faci només els mesos de juliol i agost,
els de major afluència de turistes a les Illes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar l’any que ve un mínim de 20
milions d’euros, procedents de la recaptació de l’impost
sobre les estades turístiques, a un Pla de lluita contra el
Xylella.

6. El PIB insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme
una política de foment i suport al comerç de proximitat
com a element clau en la cohesió dels nostres pobles i
ciutats i del nostre model econòmic.

7. El PIB insta el Govern de les Illes Balears a canviar la
central de contractació per tal de garantir que respectant
els principis de publicitat i concurrència els petits i mitjans
empresaris puguin participar i que es facin lots que es
licitin per illes.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa accions per afavorir l’ús de
vehicles elèctrics a les Illes i convertir Formentera en la
primera illa elèctrica.

9. El PIB insta el Govern de les Illes Balears a repensar la
licitació del transport públic en bus a l'illa de Mallorca a
fi de garantir que les petites i mitjanes empreses no quedin
excloses de la prestació d'aquest servei públic.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir com a servei públic les connexions
aèries de Menorca i Eivissa amb la Península.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb la FELIB un percentatge fix
de la recaptació de l’impost sobre estades turístiques per
a projectes municipals i que totes les finques públiques es
beneficiïn també anualment d’aquest import.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i, concretament, el Ministeri d’Hisenda que
modifiqui la normativa aplicable per tal d’eliminar les
restriccions de creació de places i de despesa als
ajuntaments de les Illes Balears que tenguin els comptes
sanejats.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer els estudis que correspongui i impulsar,
ben dotats, els traspassos pendents de competències de
l’Estat a la comunitat autònoma, en matèries com justícia,
cogestió aeroportuària, ports d’interès general, costes i
litoral, etc.

14. El PIB insta el Govern de les Illes Balears a lluitar amb
tots els mecanismes al seu abast contra la involució i la
recentralització del model d'estat.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar progressivament la partida
pressupostària per a la Universitat de les Illes Balears amb
l’objectiu de, en 2 anys, haver-la situat dins la mitjana
estatal d’inversió per alumne universitari.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar els canvis normatius per reduir
l'impost de successions i donacions.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ja té raó,
16 propostes perquè no en podem fer més, per tant, no podrem
parlar de tot allò que ens agradaria parlar i parlarem d’allò que
creim que és prioritari parlar.

El Pi presenta aquestes 16 propostes de resolució i
evidentment -om els acab de dir-no podrem parlar de tot. El
debat de la presidenta del Govern ens va fer un grapat de
promeses, com és habitual haver de fer en un debat, però
nosaltres hem aprofitat aquestes propostes de resolució per
plantejar qüestions que anys anteriors també la Sra. Armengol
ens va prometre i es va encarregar de dir que es durien
endavant i que encara, sota el nostre punt de vista, no s’han
complit.

Algunes d’aquestes promeses incomplertes les arrossegam
des de l’inici de legislatura, com són tots aquells temes que
tenen a veure amb la regulació de diverses activitats
relacionades amb el món del turisme, que tal vegada ens
arribam a fer pesats i cansinos, però que ho vàrem veure clar en
el mes de juliol de 2015 i que veim que així el pas del temps
ens ha donat encara més raó.
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Per resumir, us diré que les propostes estan centrades en
diversos eixos que podríem resumir en els següents objectius
bàsics. Primer de tot, una major regulació de l’activitat
turística. Segona qüestió, major suport al sector primari i una
atenció especial, que crec que no estam desperts encara en
aquest tema, de la lluita contra el Xylella. Sé que estam
preocupats, sé que estam en part ocupats, però pens que hem
d’anar més lluny. Un altre eix seria el suport a les petites i
mitjanes empreses. L’altre seria millora en el transport públic
i les connexions aèries, i també ficaríem dins aquest tema la
qualitat educativa. Apostar per energies netes. Un penúltim que
seria defensa del municipalisme. I un darrer que seria reducció
d’imposts. 

Explicarem un poc cada una d’aquestes setze propostes. 

Les quatre primeres tenen l’objectiu, com he dit, cap al
turisme i tenen l’objectiu d’evitar la sensació d’angoixa que
aquest passat estiu hi ha gent que ha sentit. El primer de tot, el
Parlament insta el Govern de les Illes Balears a fer els canvis
normatius necessaris perquè els informes dels ajuntaments
siguin vinculants en la zonificació que preparen els consells
insulars per a la regulació del lloguer de vacances. Continuam
pensant avui, jo ja no sé si ho hem de fer amb un tambor i una
corneta, que qui realment pot zonificar bé allà on hi ha d’haver
plurifamiliars o unifamiliars de lloguer de vacances no són els
consells, amb tot el meu respecte als consells, són els
ajuntaments, que coneixen quines són les zones de lloguer
tradicional de temporada via LAU, legals, no parla d’altra cosa
El Pi, eh? Què sap -ja ho vaig dir l’altre dia- un del Consell de
Mallorca que passa en el Port d’Alcúdia? No ho sap, no ho sap,
no ho sap. Qui sap el que passa al Port d’Alcúdia són els
regidors de MÉS, els del PSOE, els del PP, els d’El Pi, aquests
són els que saben què passa allà i saben quina és la zona que
tota la vida hi ha hagut un lloguer de temporada turística que no
crearia cap problema a cap veïnat perquè ha estat sempre així
a l’estiu, sempre. No parlam de coses noves sinó del que hi ha
hagut. Però vostès estan entestats amb això. 

L’altra qüestió és aprovar abans de l’estiu de 2018 una
regulació del tot inclòs que garanteixi estàndards de qualitat i
que limiti la proliferació d’aquest descontrol sobre el tema
d’aquesta oferta que cada vegada és pitjor. Mirin, ho vàrem dir
el mes de novembre de 2015, si volem tenir un turisme de
qualitat no ens queda més remei que controlar aquests tots
inclosos de baixa qualitat. Es varen comprometre vostès a tenir
aquest tema acabat en el mes de juny de 2016, vàrem fer una
altra iniciativa a finals de 2016 i ens varen emplaçar a principis
d’estiu de 2017, ara ens emplacen que al llarg de l’any que ve
es pugui aprovar. Nosaltres el que deim és que si s’aprova
abans de l’estiu encara podrem demostrar que els 59 diputades
i diputats d’aquest parlament durant aquesta legislatura haurem
estat capaços de donar solució, però si això m’ho demoren al
llarg de 2018 acabarem la legislatura, serà a finals d’any quan
es regularà i nosaltres ja no podrem veure l’efecte d’aquest
tema. Haurem estat unes males diputades i uns mals diputats. 

L’altra qüestió té a veure amb la regulació dels rent a car,
dels cotxes de lloguer. Balears té un parc mòbil més o menys
de 720, 715.000 cotxes, Balears, a això li hem d’afegir els 80,
85.000 de cotxes que vénen més cada any de cotxes de lloguer,
parlam de quasi 800.000 cotxes, 800.000 cotxes, i resulta que

sembla que no tenim capacitat legal de poder regular quants de
cotxes hi caben a les Illes Balears, sembla. El Pi està convençut
que això no és així perquè veim com regular quants d’autocars
poden baixar a sa Calobra, i ho regulam d’acord a un estudi de
quants hi poden haver en el pàrking perquè no es topin, tal i
qual. Veim que s’han regulat aparcaments fa molts anys a
Menorca per anar a les platges de les cales. Veim com a platges
de Balears, en aquest cas de Mallorca, enguany s’ha regulat
quants de cotxes podien arribar per anar a aquella cala. Idò
nosaltres pensam que hi ha possibilitats d’estudiar quina és la
capacitat de càrrega que té cada illa, especialment aquí hi ha un
problema molt greu a Formentera i a Eivissa i també a
Mallorca, no tant a Menorca, perquè sapiguem quins cotxes pot
haver-hi. 

Ja els ciutadans de Balears en tenim 700.000 que són
nostres i 85.000 més que s’hi incorporen. A Eivissa és tremend,
a Eivissa són, més o menys, 88.000 cotxes que són propietat de
la gent d’Eivissa i prop de 15.000, 16.000 que s’hi incorporen
a l’estiu. Parlam que s’incorpora quasi un 15% més de cotxes
a un lloc que ja hi ha molts i que és l’espai més reduït on hi van
més cotxes quasi en tot l’Estat. 

Davant d’això, com ho regulam? Nosaltres pensam que hi
ha aquest tema que els he dit de la capacitat de càrrega i
després un altre tema important, on són aquests 85.000 cotxes
cada dia? No es lloguen el vespre molts, i on són? En el carrer
i en canvi està prohibit que estiguin en el carrer, han d’estar a
un espai que tengui un ús per poder guardar cotxes de lloguer.
No seria una fórmula també? Si volen, poden, però si no poden
no és perquè no vulguin, però si no poden és perquè no volen,
vull dir. 

La quarta qüestió que té a veure amb aquest grup de quatre
del sector turístic és que el Parlament de les Illes Balears...
vostès han decidit incrementar l’ecotaxa, eh?, que bé els vàrem
ajudar quan aquests fenòmens de Podemos els varen deixar
amb el cul a l’aire. Nosaltres creim en l’ecotaxa perquè no
tenim un sistema de finançament com toca. Els països
competidors es mouen, aquí hi ha qualque hoteler a la seva
bancada o de família hotelera, i sap de què parl, eh?, molts dels
que estam aquí no ho sabem, es mouen a moviments
d’increment de 20 i 25% i 15% a indrets de la Mediterrània.
Proves, experiments amb gasosa. Això ha funcionat bé, que
s’estaloni, i en tot cas el que els proposam, que no diguin,
temporada alta només cobrarem; cobrarem en tot cas, i
nosaltres no estam d’acord, però volem que la castanya sigui el
menys possible, juliol i agost, que és quan hi ha l’embós, juliol
i agost, almenys facin això. Jo els alab a MÉS per Menorca que
almenys hagueu aconseguit que sigui en temporada alta, us ho
alab, perquè jo no som beneit, sé què passa, s’ensuma, però
realment hauria de ser juliol i agost, que supòs que era el que
us feia il·lusió, però no us ho han concedit. Nosaltres tiram
aquesta pedra aquí enmig, però cadascú farà el que trobarà. 

L’altra qüestió és que pensam que el doblers que hi ha pel
Xylella són insuficients, necessitam que es puguin destinar
molts més doblers. Un milió d’arbres morts som l’únic diputat
que és la tercera vegada que ho dic en aquesta sala i ningú no
ha estat capaç de dir un milió d’arbres morts d’ametllers. Ningú
no ho ha dit, jo és la tercera vegada que ho dic, eh?, això no sé
si ho saben comptar un milió seguit, no sé si s’han aturat mai a
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comptar un, dos, tres, quatre, cinc... fins a un milió, crec que
ningú. És un fester, als 50.000 us aturareu, és un fester els
doblers que hi han anat, necessitam 20 milions d’euros. 

El tema de comerç de proximitat, no pot ser només que
diguem que estam d’acord o que hem ajudat a fer
d’intermediari en un conveni de comerç que ha sortit bé perquè
les parts estan d’acord, hem de fer qualque cosa més. Tenim
pendent un pla director de comerç que ja ha passat un any i no
els ha fet els consells, ja ha passat un any, ja ha passat un any.
Però nosaltres entenem que aquest petit comerç si no rep ajudes
directes perquè els pobles no perdin el cor, al cor del poble hi
sol haver aquests comerços tradicionals que quan tanca algun
es diu, “es tanca un comerç de fa cinquanta anys”, i tothom
“ooooh!, quina llàstima”, però dir, "oh!, quina llàstima", ens
anam a sopar a casa nostra o amb els amics a fer una copa o a
fer la feina que havíem de fer, no feim res més, no som capaços
de sentir, no som capaços de patir. Tal vegada si fóssiu l’amo
del comerç sí que sentiríeu, sí que patiríeu. O posam doblers en
aquesta qüestió per ajudar els ajuntaments, els comerços i
obrint la porta cada dia directes a la vena, a la vena, sigui per
modernitzar l’estoc, sigui per modernitzar la façana, sigui per
modernitzar els equipaments informàtics, sigui perquè ells
tenguin una il·lusió de seguir lluitant contra aquestes grans
superfícies. No hi és això, i el que hi ha és en comptagotes,
arriba a 40, 50 cada any. Bé, faran el que trobaran. 

L’altra qüestió, central de contractació de compres. Els
convidam a canviar la central de contractació per tal de garantir
que, respectant els principis de publicitat i concurrència, petites
i mitjanes empreses puguin participar i que es facin lots que es
licitin per illes. 

Ja sé que tothom té dret a participar, d’acord, però hi ha
contractes en què es miren si vénen de fora quina quantitat de
CO2 gasten per anar al lloc, ho sabeu, això, ja s’està aplicant als
contractes, és una forma d’ajudar als que estan instal·lats a
Eivissa, Formentera, Menorca o Mallorca; però hi ha una altra
qüestió, ara tenim la central de compres, ho unificam tot i des
d’aquí compram per a les quatre illes. Nosaltres el que pensam
és que hauríem de tenir aquesta central de compres, però el lot
de Menorca es licita a Menorca, el lot d’Eivissa a Eivissa, a
Formentera el de Formentera i a Mallorca el de Mallorca. Això
pot donar que segons quin tipus d’empreses que estaven
acostumades a servir folis, bolígrafs, quartilles, temes a la
Conselleria d’Educació o a la Conselleria de Sanitat, gases o
tiritas tal vegada aquests es puguin ajuntar, els menorquins, els
eivissencs i els formenters i optar a lluitar contra els grossos
que puguin anar allà, almenys donem-los aquesta opció. Hi
creim o no hi creim, en la petita i mitjana empresa de les illes
menors?, hi creim o no hi creim? Aquesta és la proposta.

L’altra qüestió té a veure per afavorir la xarxa de vehicles
elèctrics a les Illes i convertir Formentera en una illa totalment
elèctrica. Pensam que el principi d’exemplaritat l’hauríem de
donar, però deim això.

L’altra que crec que és important és el que fa referència a
la licitació del transport públic amb bus a l’illa de Mallorca en
aquest cas a fi de garantir que les petites i mitjanes empreses no
quedin excloses de la prestació d’aquest servei públic. Estem
fent un concurs que hauríem de repensar, que el que farà és que

només multinacionals, multinacionals, és com si fos un gran
supermercat, però d’autocars, quan és una gran superfície de
tendes ens posam nerviosos, quan és un gran supermercat
d’autocars no ens hi posam tant i això quedarà en mans
d’aquestes grans multinacionals i pensam que és una
equivocació.

La número 10 -i vaig acabant- és garantir el servei públic de
les connexions aèries de Menorca i d’Eivissa amb la península.
La veritat és que aquí, tal vegada l’hem redactat malament, hi
havia una persona que em deia: “instar el Govern de les Illes
Balears és instar el Govern central”, eh?, és a dir, instar el
Govern central i que el Govern balear ho impulsi, però tornam
ser en un moment en què Menorca es quedarà -i si no ho pot dir
molt millor el diputat i la diputada per Menorca, els diputats
per Menorca, el Sr. Castells, la Sra. Font o el Sr. Nel Martí, ara
tornaran quedar ja aquests mesos, amb un avió al matí i un al
vespre per anar a Madrid?, eh?, i si no passa segons què que el
del vespre desaparegui o si no està ple a Madrid igual no torna.
Aquest tema és increïble, no pot ser. Pensam que hem
d’insistir-hi.

L’altra fa referència a negociar, que el Govern negociï amb
la Federació de municipis un percentatge fix de la recaptació de
l’impost sobre estades turístiques per a projectes municipals, i
també que totes les finques públiques es beneficiïn també
anualment d’aquest import. Bé, ja no parl tal vegada de la finca
pública que enguany ha comprat el Govern per a Es Canons a
Artà perquè tal vegada Artà que durant molts d’anys s’ha cuidat
de les cases d'Es Canons té una dinàmica de conservar Es
Canons i de conservar les finques, però a la Serra de
Tramuntana tenim prop de 28 finques, a les Illes Balears tenim
entre Mallorca i altres illes tenim prop de 28 finques, on no ens
en cuidam de res, els esbaldrecs de totes les zones on hi havia
oliveres, amb els bancals, que hi ha els pins que han nascut dins
aquestes bancals d’oliveres que ningú no ha fet res, estaria molt
bé que per conservació hi pogués haver alguna cosa.

Hi ha una finca que el conseller d’Educació coneix
perfectament, que és Mortitx, hi ha la part privada i la part
pública. A la part pública hi ha un esbaldrecs als bancals
d’oliveres històriques que hi havia on hi ha pins tan grossos ja
que les oliveres mil·lenàries o centenàries han quedat totalment
tapades i com que no tenen sol no neixen les fulles... No, no, no
se’n rigui, Sr. Conseller, jo no sé si vostè sap què és mantenir
una finca, eh?, jo ahir collia oliva, m’explic? No, no, no, no dic
una mentida, el conseller és d’aquest municipi, vostè hi pot
anar que també és conseller i diguin-me si és ver o no amb una
fotografia la setmana que ve, ja m’ho diran. Jo ja la tenc, la
foto, li ho faig a saber i dels torrents que tenc les fotos, que li
faré una exposició aquí darrere si no hi ha res de nou.

L’altra qüestió, demanar al Ministeri d’Hisenda que
modifiqui la normativa aplicable per tal d’eliminar les
restriccions de creacions de places i despesa dels ajuntaments
de les Illes Balears que tenguin els comptes sanejats. El que no
pot ser és que qui té els comptes sanejats, que ha fet els deures,
el Sr. Montoro i els senyors del PP, jo no sé com els ho heu de
dir, no sé si els heu de pagar dos sopars o dues betcollades, no
ho sé, però el que no pot ser és que una batllessa o un batlle, un
regidor o una regidora d’Hisenda que han complit totalment el
que ha dit la llei, no tenen cap deute, tenen els comptes
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sanejats, tenen 20 milions d’euros al banc, tenen necessitat a
serveis socials, d’infraestructures d’aigua per llevar nitrats,
coses que per a la salut dels pobles és fonamental i que no
puguin emprar els 20 milions d’euros?, això només passa a
països no desenvolupats, no com el nostre que és un país
desenvolupat.

L’altra qüestió, que el Govern balear insti l’Estat que es
facin tots els estudis necessaris per als traspassos que ens
queden que figuren a l’Estatut. M’arriba que hi ha gent que
troba que hi ha alguna competència que demanam que no
l’hauríem de demanar. Nosaltres demanam justícia, cogestió
aeroportuària, port d’interès general, costes i litoral. Mentre
tenguem al nostre estatut que aquestes coses han de venir, han
de venir, i si algú troba que alguna d’aquestes coses no han de
venir, ha de proposar una modificació de l’Estatut. Jo, el que
tenim, ho volem seguir tenint. 

I una catorzena que és que volem que aquest parlament insti
el Govern balear a lluitar amb tots els mecanismes que tengui
al seu abast contra la involució i la recentralització del model
d’Estat. Passam pena de cara a un futur que el que és la
proposta que hem fet anteriorment, aquestes que són
d’autogovern, que ens hem donat i ha votat el Congrés de
Diputats la qual cosa està dins el marc constitucional i que
tothom hi ha estat d’acord, PP i PSOE, resulti que ni aquestes
que tenim arribin un dia aquí. Per això volem que el Govern ho
lluiti.

I la quinzena... la quinzena és simpàtica perquè la quinzena
és... simpàtica i per plorar, després d’haver escoltat el Sr.
Jarabo l’altre dia, és que té nassos el que va dir, diu: “sé que no
sona bé, però aquest projecte -parlava d’un projecte del Parc
Bit- no és possible mentre la UIB sigui una institució que
alimenta una certa mediocritat acadèmica, via endogàmia, tal
i com va denunciar el nostre candidat a l’Ajuntament de Palma
el Sr. Miquel Comas al seu moment. El parc Bit no és possible
sense una universitat de prestigi i la nostra universitat, per
desgràcia, no en té.”

La veritat és que crec que, ja en una edat que anam tenint i
una lluita que ha estat brutal en aquesta terra, on la comunitat
acadèmica ha donat moltes mostres de ser d’excel·lència, que
ha donat moltes mostres d’estar davant de tot amb moltes coses
sentir això ens preocupa. Per mor d’això, per poder llevar raons
a aquesta gent que no té cap sentit, nosaltres demanam al
Parlament que augmenti progressivament la partida
pressupostària per a la Universitat de les Illes Balears amb
l’objectiu que, en dos anys, s'hagi situat dins la mitjana estatal
d’inversió per alumne universitari. Amb aquest increment que
tenim enguany feim un bot, però ens continuen faltant prop de
14 milions d’euros més, o 15; ens continua faltant una inversió
de prop de 777 euros, encara -encara-, per arribar a la mitjana,
que aquesta mitjana com vostès saben l’any passat era de 6.480
en l’àmbit estatal, 5.277 en l’àmbit de les Illes Balears. Si
comptam que hi ha una petita variació d’alumnes hauríem de
menester encara 114... hauríem de pujar fins a 114.800.000
euros.

I la darrera és... don la benvinguda al PP, a la Sra. Prohens
perquè enguany han plantejat el que hem presentat les esmenes
aquests dos darrers anys de rebaixar els trams de les rendes

baixes i mitjanes i les meves discussions amb la consellera
Catalina..., no, li don la benvinguda i crec que hi hem
d’insistir...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...perdoni, jo crec que enguany vostès presentaran les esmenes,
les esmenes detallades del tram, per la qual cosa li don la
benvinguda, li don l’enhorabona idò, Sr. Camps, però
desgraciadament no crec que ens escoltin. 

Per l’altre costat nosaltres continuam demanant que el que
fa referència a l’impost de successions i donacions hauríem de
posar que el tram a pagar sigui a partir d’1 milió d’euros i ja sé
que vostès ens diran que només miram per als rics, etc.;
nosaltres l’únic que veim -l’únic que veim- és que cada any
augmenta la gent que no rep la seva herència i l’únic que veim
és que hi ha molta gent que per aquesta herència ha pagat els
seus impostos durant molts d’anys, i aquesta és la classe
mitjana d’aquesta terra, no és la classe alta d’aquesta terra, la
classe alta bé un hotel, 24 milions d’euros, 30 milions d’euros,
és a dir, no, no, no... li parl d’aquella gent que vénen de
nissagues, eh?, molt senzilles, sense lletra que amb el seu esforç
i la seva suor han fet un patrimoni i nosaltres volem que el
tornin pagar. 

Esper que estiguin a l’alçada i ens aprovin les nostres
propostes. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. 

Passam al torn d’intervenció del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca per defensar les 16 propostes de resolució
presentades amb l’escrit RGE núm. 14094/17, rectificat
mitjançant l’escrit RGE núm. 14110/17. Té la paraula el Sr.
Nel Martí.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar convenis entre l’Ajuntament de
Palma, el Govern i els consells insulars, sense que suposi
cap cost per a aquests darrers, per fer efectius l’article 88
bis i la disposició addicional de la Llei de capitalitat de
Palma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern de l’Estat la gestió dels
aeroports i dels ports d’interès general de la comunitat
autònoma.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant perquè el Govern de
l’Estat assumeixi la implantació de la tarifa màxima
universal de 20€ per als vols interilles.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar les compensacions per manutenció
i allotjament dels malalts i familiars que s’han de
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desplaçar per ser atesos en un hospital fora de la seva illa
de residència.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar el conveni amb la residència Ca’n
Granada per tal de millorar les condicions dels seus
usuaris.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un projecte de llei d’energies
renovables i/o contra el canvi climàtic abans de l’any 2018
en el qual, entre d’altres, s’incloguin mesures impositives
a les grans companyies elèctriques i grans empreses
contaminants.

7. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears per impedir les prospeccions
petrolíferes i les campanyes sísmiques a la mar
Mediterrània.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiu, com més aviat millor, el Decret
de posidònia.

9. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç del
Govern de les Illes Balears en el seu suport a la declaració
de la cultura Talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la
UNESCO, impulsada pel Consell Insular de Menorca, i
l’insta a continuar aquesta tasca a través del Pla de
Menorca Talaiòtica 2018-2020.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar la creació d’un Centre Integrat de
Formació Professional d’Hostaleria a Ciutadella i a
iniciar l’habilitació de l’antiga estació marítima per al seu
ús, sempre que es donin les condicions necessàries, tot
garantint l’obertura del centre durant aquesta legislatura,
preferentment per al curs 2018-2019.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer el trasllat dels fangs residuals de la
depuradora de Ferreries fora de l’illa per al seu adequat
tractament.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar la llei de consultes populars
durant l’any 2018.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar una comissió formada per
l’Ajuntament d'Es Castell, el Consell de Menorca i el
Govern, a més de la societat civil representada per
l’Associació de Veïns d'Es Castell, per impulsar l’ús públic
dels quarters i donar resposta a les necessitats del
municipi.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adjudicar la realització del projecte pilot de
recàrrega de l'aqüífer de migjorn de Menorca abans que
finalitzi l'any 2017.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar durant el 2018 les obres de
rehabilitació de la Sala Augusta de Maó per allotjar-hi el
Conservatori Professional de Música de Menorca.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a enllestir el Pla d'Indústria de les Illes
Balears abans que finalitzi l'any 2017 i a dotar-lo de forma
suficient per donar resposta a les necessitats de
modernització, innovació i internacionalització de les
empreses industrials de les Illes Balears.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, jo el primer que vull expressar és la meva sorpresa i
decepció avui perquè el Sr. Company no hagi tornat a
participar i completar un debat de política general, sorpresa i
decepció per la responsabilitat i la implicació que hauria de
tenir, i perquè un diputat pugui venir aquí un dia a l’any a fer
la seva feina i no tornar a aparèixer per aquesta cambra. Ja vaig
dir l’altre dia que ens va sortir molt car el seu discurs, però és
que ho haurem de repetir; si el Partit Popular vol que aquest
sigui el seu paper i que es dediqui a fer feina del partit, tal
vegada haurien de pensar que el seu sou el pagués el partit i no
aquesta cambra, el Parlament dels diputats, però jo, mentre...

(Alguns aplaudiments)

...no veig... no ha aparegut ni per a una comissió, ni a votar ni
a no votar, ni a intervenir ni a no intervenir...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...i un debat a l’any em sembla sincerament poc, em sembla car,
sincerament, em sembla molt car. Per tant jo li demanaria que
assumeixi la responsabilitat. I no ho dic per la Sra. Prohens, no
l’ha de defensar, hauria de ell que aquí es defensés i es posés
nerviós que li retraguessin aquesta immoralitat, la veritat.

En segon lloc sí que vull aprofitar per...

(Se sent una altra veu de fons inintel·ligible)

...vull aprofitar la primera intervenció del nostre grup després
de la proclamació de la república catalana a partir del
referèndum de dia 1 d’octubre doncs per, com a grup, saludar
la creació de la república catalana com a nou país dins Europa,
posar-nos com a grup al costat del poble de Catalunya en la
defensa de les seves institucions, i denunciar de forma clara i
reiterada, com ja hem fet, l’aplicació antidemocràtica, il·legal
i injusta de l’article 155 de la Constitució. Seguirem reclamant,
a pesar de la poca convicció d’algunes formacions polítiques,
seguirem reclamant diàleg, diàleg respectuós a totes les parts,
però especialment a aquella part que s’ha tancat en banda i ha
generat un conflicte polític de dimensions històriques. Donarem
suport, donam suport al president Puigdemont i a tot el seu
govern, i pensam que el 155 suposa una fractura terminològica,
fractura per entendre conceptes com pau, democràcia,
sobirania, nació, president; uns ho entenen d’una manera i els
altres ho entenen exactament de forma contrària. Per açò el
nostre grup no signarà ni donarà suport a cap transacció en
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relació amb aquesta qüestió als partits que hagin donat suport
a l’aplicació de l’article 155.

(Remor de veus)

Passant a les nostres propostes, que sí, efectivament, com El
Pi, són 16, les que estableix la nostra quota, però que amb
menys i tot poden explicar quina és la nostra posició i quines
són les nostres reivindicacions, vénen a recollir allò que a
Menorca en deim ja reivindicacions històriques, perquè han
estat una constant, lamentablement una constant, durant fa
massa anys.

Una de les primeres iniciatives que vull explicar fa
referència a la connectivitat. Seguim reclamant al Govern de les
Illes que reclami davant l’Estat la implementació de la tarifa
màxima de 20 euros, ara 20 euros, per als vols entre illes, 20
euros perquè efectivament amb l’ampliació del descompte de
resident, ampliat al 75%, ens permet per equiparació rebaixar
aquella tarifa que havíem proposat i aprovat en aquesta cambra
de 30 euros a 20 euros, perquè sense cap dubte és molt bo que
els ciutadans de Menorca, d’Eivissa, de Formentera, de
Mallorca, paguin 20 euros o menys per moure’s entre les illes,
però és més bo encara que aquesta tarifa vengui establerta per
llei, vengui garantida per llei, i no per la variació o per
l’oportunitat del Consell de Ministres, per llei, i a més a més
que garanteixi també una connectivitat entre el destí, és a dir,
el vol entre Menorca i Eivissa, Eivissa i Menorca, i també
afectant Formentera, doncs es pugui produir, com establia la
modificació que vam aprovar en aquesta cambra, per la mateixa
quantitat màxima de 20 euros. Per tant creim que no podem
renunciar de cap maneres a una reivindicació que és històrica
per a la societat civil de les Illes, de Menorca molt
especialment, de les institucions menorquines també molt
especialment, i que a més a més he de dir, perquè és impossible
no fer-hi referència, que aquesta cambra ha aprovat dues
vegades de forma unànime i que també dues vegades el Govern
de Mariano Rajoy ho ha vetat, ha vetat aquesta proposta,
perquè ni tan sols no pogués ser presa en consideració i pogués
ser debatuda. Ja ni tan sols açò, aquesta és la consideració que
té el Govern de l’Estat respecte de les iniciatives que surten per
unanimitat d’aquesta cambra, ni tan sols poder ser debatuda,
esmenada, transaccionada..., ni açò. Molt lamentable. Per tant
creim que al Govern li hem de demanar que insisteixi, que sigui
fort; sigui a través del nou règim especial, sigui a través de la
negociació directa, aquesta ha de ser una reivindicació
irrenunciable.

I aquí em va molt bé per recordar allò que també en el debat
de política general vam explicar: si realment volem ser un país
-nosaltres ens conformàvem a ser una comunitat d’interessos
compartits- no podem oblidar quines són les reivindicacions
fonamentals, mínimes, essencials, de cada una o del conjunt de
les Illes. La tarifa màxima de 20 euros no pot ser només el
problema d’algunes de les Illes, hauria de ser de totes les Illes,
perquè -i em disculparan que parteixi d’una convicció- si
aquesta dificultat en la connectivitat hagués afectat l’illa de
Mallorca avui açò estaria absolutament resolt i superat. El poc
pes o la poca capacitat d’influir, o la poca capacitat de
convèncer, el que vulguin, és un dels motius que fa que encara
avui haguem d’arrossegar aquesta reivindicació històrica. 

També presentam duem iniciatives per millorar les
condicions dels malalts i familiars de fora de Mallorca que són
derivats a Son Espases. En aquest sentit des de MÉS per
Menorca volem posar en valor i reivindicar l’èxit, que podrem
constatar d’aquí a poques setmanes, de l’obertura de 20 noves
places a l’hostatge de Son Espases que millorarà, i creim que
molt, la seva atenció, a pesar que alguns no hi creguin, i
m’agradarà molt veure’ls la cara quan es produeixi aquesta
inauguració, i allò que alguns ara anomenen com a places
hospitalàries puguin veure i constatar, efectivament, què és, i
puguin també parlar amb els usuaris i constatar si respon o no
a les seves expectatives, a les seves necessitats; serà molt
interessant conèixer i veure la valoració a posteriori. 

Però, bé, més enllà d’açò creim que hem d’avançar, i per
açò creim que també és fonamental resoldre altres qüestions
que per als illencs de fora de Mallorca reten pendents i són
importants. Una d’elles és revisar les compensacions per
manutenció i allotjament de malalts i familiars que s’han de
desplaçar per ser atesos a l’hospital de referència, i, l’altra, és
revisar el conveni amb la residència de Can Granada per tal de
millorar les condicions dels seus usuaris. Com deia creim que
hem de revisar i actualitzar el sistema i les quantitats en
concepte de compensació per manutenció i allotjament; tot i
que fa un any, és cert, es va fer, aquest govern va fer un esforç
per incrementar i actualitzar aquestes quanties, seguim pensant
que són baixes; és també necessari millorar i agilitar la seva
gestió. Avui, per exemple, es paguen 36 euros per persona en
concepte de pernocta i mitja pensió en cas d’utilitzar un hostal
o un hotel; si el pacient es trasllada a Palma per una consulta i
torna el mateix dia es paga una dieta de 14 euros per persones.
No les voldré equiparar a les dietes i les compensacions que
cobren els diputats, no ho faré, seria massa fàcil fer-ho, però
crec que hauríem de convenir que no són ajustades, que ha
passat un temps i que avui crec que el nostre deure és
actualitzar-les. Són insuficients, insistim, i també creim que la
seva tramitació s’ha de millorar; molts de pacients no reclamen
aquestes compensacions per la burocràcia que després suposa
demanar a vegades petites quantitats però importants per a
aquests ciutadans.

Pel que fa a Can Granada, volem posar en valor el fet que
el govern actual eliminés el copagament del servei que havia
deixat el Partit Popular, però també creim que és hora de
millorar certs aspectes, i aquests creim que es poden millorar de
forma fàcil revisant l’actual conveni. En aquest sentit MÉS per
Menorca ha rebut no poques queixes que creim que es poden
recollir i poden millorar en molt aquest conveni, i fan
referència a qüestions senzilles: de flexibilitat d’horari, de
dietes, de neteja, etc., i que ja hem traslladat a la Conselleria de
Salut i que creim que ara és hora també de convertir-les en
modificacions, revisió del conveni. 

Quant a infraestructures MÉS per Menorca vol destacar
dues iniciatives presentades en forma de proposta de resolució.
Una n'és la nova escola d’hostaleria a Ciutadella a l’antiga
estació marítima del port vell. És també una reivindicació de
les institucions públiques i del sector turístic menorquí,
disposar d’una escola per a la formació de professionals en el
sector turístic i de la restauració. Aquesta escola es podria
configurar, creim, com un centre integrat, que vull recordar que
a Menorca no hi ha encara cap centre integrat, que inclou
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formació reglada i no reglada, públic i ubicat a un edifici ara
desocupat de l’antiga estació marítima. I vull posar en valor
també en el projecte de pressupost, que el projecte de
pressupost ja inclou una partida per iniciar aquest procés. Per
tant, avui el que farem serà ratificar i posar en valor el
compromís del Govern amb aquesta iniciativa.

També volem posar en valor una altra infraestructura o un
conjunt d’equipaments que creim justs i necessari de verbalitzar
de forma clara. Des de la nostra formació consideram que Es
Castell ha estat oblidat, és un poble oblidat reiteradament en els
inversions públiques, històricament també de moltes
administracions, i creim que és hora d’implicar-s’hi per
aconseguir que els antics quarters militars siguin públics, algú
ho ha traduït en què el Govern ho compri directament, en algun
titular de premsa que he pogut llegir aquests dies. No era açò,
sí que li demanàvem la implicació perquè siguin públics i açò
vol dir moltes coses, vol dir que la seva implicació pot ser
traduir-se a cobrir necessitats que s’han posat de manifest en
aquest municipi, en l’àmbit social, en l’àmbit sanitari, l’àmbit
educatiu, etc., però que el Govern sigui actiu, sigui un
protagonista actiu, juntament amb l’ajuntament, juntament amb
el consell insular, juntament amb la societat civil d’Es Castell,
per tal de definir aquest espai. Aquest és un compromís també
de l’acord entre MÉS per Menorca i el Govern i, per tant, avui
el volem materialitzar en una proposta de resolució i per tant,
amb un compromís d’aquest Parlament cap al Govern de les
Illes.

En l’àmbit econòmic MÉS per Menorca vol defensar la
iniciativa que avui a través d’una pregunta oral, ja hem pogut
també explicar i defensar, a favor del teixit industrial i l’aposta
per la seva modernització, innovació i internacionalització. En
aquest sentit, com a menorquinistes valoram molt positivament
la posada en marxa del Centre BIT a Alaior, per una banda i
l’aprovació de la nova Llei d’indústria i consideram que ara és
hora de posar en marxa un Pla d’indústria potent, ben dotat,
avui es deia més de 10 milions d’euros, que contempla i inclou
el pressupost de la CAIB per a 2018, perquè aquest pla sigui
realment aquesta aposta contundent a favor del sector industrial
i que a Menorca té una presència i un protagonisme sense cap
dubte fonamentals.

I finalment en l’àmbit cultural, MÉS per Menorca vol
destacar l’aposta per aconseguir la declaració de Patrimoni
Mundial el 2020 o el 2021. El maig de 2017 l’informe definitiu
d’Iconos, va ratificar la recomanació d’ajornar la declaració
perquè es superessin tot un seguit de deficiències que s’havien
posat de manifest. Una d’aquestes, la més important, té a veure
amb la manca d’investigacions transversals i globals a escala
territorial, sobre els béns arqueològics, inclosos a la
candidatura. Investigació, gestió, protecció, divulgació són
aspectes que el nou pla, que s’està gestionant i impulsant des
del consell insular, es faran necessàries per aconseguir que la
candidatura pugui ser una realitat. En aquest sentit creim que,
com hem posat de manifest, el consell ha fet i fa feina des de
Menorca, però creim que necessàriament fonamentalment
davant aquest nou repte, s’ha posat de manifest que es
necessitarà el suport econòmic del Govern de les Illes perquè
la iniciativa no només pugui ser una realitat quant a
candidatura, sinó que a més a més, es pugui resoldre amb èxit.
I en aquest compromís que estic convençut que les forces que

són aquí, que tenen presència al consell insular compartim,
doncs crec que avui ens hem d’unir per demanar aquest esforç
conjunt.

Finalment també en l’àmbit mediambiental voldria defensar
un compromís que especialment des de Menorca, com a
Reserva de la Biosfera, ens en sentim obligats i convençuts que
hem de posar de manifest. Ho feim a través d’instar el Govern
que es presenti de la forma més àgil i més aviat possible, la llei
d’energia renovables, en contra del canvi climàtic que és
malauradament una realitat a la qual hem de combatre ja. I que
nosaltres pensam que hauria d’incloure algunes mesures
impositives. És cert, i possiblement en les negociacions i
transaccions arribem a l’acord de què és important impulsar la
llei i que aquestes mesures siguin debatudes i negociades,
encara que sigui amb una llei tramitada de forma independent
de la llei d’energies renovables. Però és important que els dos
aspectes quedin inclosos i els defensam i pensam que també
aquest Parlament els he donar suport.

També el Decret de posidònia creim fonamental posar-lo en
valor. Avui també a través de les preguntes orals s’ha tornat
esmentar. Des del nostre grup també ho hem reiterat i ho
reiteram a través d’aquesta proposta de resolució.

I també volem posar en valor una proposta des del nostre
punt de vista innovador i que per a Menorca té una importància
molt singular i és el projecte pilot de recàrrega d’aqüífers. El
Parlament de les Illes ja el passat mes d’octubre va aprovar una
proposició no de llei, que instava el Govern a presentar aquest
projecte de recàrrega dels aqüífers de Migjorn a la Comissió
d’Impuls de Turisme Sostenible. Així es va fer, així es va
incloure amb una dotació de 850.000 euros i ara la nostra
obsessió i la nostra intenció és animar, donar un impuls al
Govern perquè aquest projecte sigui ja una realitat el més prest
possible. Per a Menorca és un dels reptes, la gestió de l’aigua,
al qual hem de donar resposta. És un repte segurament de totes
les Illes, però des de Menorca ho vivim amb una certa
intensitat, perquè és un recurs escàs, és un recurs limitat que
hem de gestionar bé, de forma àgil, i aquest projecte innovador
creim que pot canviar un poc el paradigma de la forma de
gestionar aquest recurs tan escàs com deia i tan fonamental.

I finalment també voldria posar en valor una reivindicació
que forma part dels acords de MÉS per Menorca amb el
Govern i que també hem traslladat aquí com a propostes de
resolució i és resoldre el tema dels fangs residuals de la
depuradora de Ferreries. Veim que és una proposta que també
preocupa al Partit Popular, tot i que el Partit Popular no ens ho
posa fàcil, perquè junta dues iniciatives dins una mateixa
proposta de resolució, veurem com ho podem resoldre. En
qualsevol cas és clar i evident que s’ha pactat per part del
Govern i d’ajuntament una forma de donar resposta a aquests
residus clara i també de com donar resposta a aquell espai
perquè pugui recuperar paisatgísticament el seu atractiu. En
aquest sentit instam el Govern a fer-ho realitat ja, també aquest
pressupost ja recull aquest primer acord entre Govern i
ajuntament, però creim que avui és fonamental també un
pronunciament clar, contundent perquè puguem comunicar,
puguem traslladar, puguem fer evident que la nostra voluntat és
que el trasllat d’aquests fangs residuals es faci de la forma més
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àgil i més ràpida possible. I açò sí, amb les màximes garanties
mediambientals.

Dit açò, esper que totes aquestes iniciatives puguin obtenir
el suport de la majoria de la cambra, jo crec que algunes
propostes de transacció ja tindrem temps en tot cas d’acabar-les
de debatre, però la nostra voluntat és que totes elles puguin ser
aprovades i incorporades i, a més a més -insistesc- no són una
novetat en el sentit que per primera vegada en parlam en
aquesta cambra, tot el contrari, moltes d’elles els hem
proposades de forma reiterada el nostre grup, han estat
aprovades de forma àmplia per aquesta cambra i allò que
demanam avui és que es converteixin en propostes de resolució,
amb instància clara i ferma al Govern perquè no tardi, sigui
efectiu, sigui àgil, sigui insistent en què es converteixi en
realitat.

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Correspon ara a la intervenció del
Grup Parlamentari Mixt per defensar un total de 22 propostes
de resolució. Començam per la RGE núm. 14024,
complementat per l’escrit RGE núm. 14025/17, de Gent per
Formentera.

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

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a projectar i executar l'ampliació de capacitat
de tractament d'aigües residuals de l'EDAR de Formentera,
millorant la xarxa en alta i l'emissari, amb l'objecte de
perfeccionar el tractament secundari i introduir el
tractament terciari per a l'aprofitament de les aigües per a
usos com ara l'agrícola al llarg de 2018.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir treballant per la declaració de la
reserva marina de Sa Punta de Sa Creu en aigües interiors
de Formentera, i en la declaració per part de l'Estat de les
noves reserves marines d'Es Sec d'ES Ram i Es Baix
Fondo, com a part de la política en defensa dels estocs
pesquers, la pesca tradicional i la lluita contra la
sobrepesca.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar el Decret de transport marítim en
el termini màxim de sis mesos, per garantir l'equilibri i la
suficiència de les freqüències de servei entre illes al llarg
de tot l'any i, alhora, a aplicar criteris de sostenibilitat que
permetin reduir els impactes ambientals que són
conseqüència de les excursions marítimes i de l'excés de
sortides programades per les línies regulars en els mesos
punta de l'estiu.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme un estudi de viabilitat jurídica
i d'impacte econòmic en relació amb l'aplicació de l'impost
de turisme sostenible al conjunt del sector del turisme
nàutic, en el transcurs dels propers sis mesos.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avançar la planificació de les obres
d'ampliació de l'IES Marc Ferrer de Formentera, previstes
per al període 2019-2023 en el Pla d'Infraestructures
Educatives, per fer efectiu l'inici de la seva execució al
llarg del curs 2018-2019.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Bon dia diputades, diputats,
públic assistent, des de la coalició que represent, que en aquest
cas és Gent per Formentera i Socialistes de Formentera, i
evidentment també en nom de la gran majoria de formenterers
i formentereres, duim al Parlament l’exposició i esperam que
també l’aprovació d’un total de cinc iniciatives, i aniré
directament a explicar el sentit d’aquestes iniciatives. 

D’una banda coincidim en un element que està essent una
constant en el debat d’aquesta cambra, que és la política
respecte de la gestió d’aigües. Nosaltres consideram que a
Formentera hem de tancar el cicle de tractament d’aigües, hem
d’arrodonir, hem de perfeccionar la gestió que es fa de l’aigua,
i per tant els instam a aprovar la proposta que duim per fer
possible, primer, la capacitat de tractament d’aigües de
l’estació depuradora de l’illa de Formentera; evidentment estam
parlant de doblar la capacitat de tractament d’aigües que té
actualment, una depuradora que va ser dissenyada en el seu
moment per tractar aigües d’una població màxima de 14.000
habitants i que, com és evident, en els mesos d’estiu es veu
absolutament sobrepassada. Per tant, tot i que es fa un esforç
important perquè funcioni adequadament, i de fet funciona molt
bé dins les seves possibilitats, pensam que és important
començar a projectar la seva ampliació, la capacitat de
tractament d’aigües per al doble de població, la millora del
tractament secundari d’aquesta depuradora, i també la inclusió
del tractament terciari, i aquest element és indispensable, com
he dit abans, per tancar el cercle de tractament d’aigües i fer
possible que les aigües resultants d’aquest tractament siguin
absolutament hàbils i útils per al rec de terrenys agrícoles o per
a altres usos que puguin ser adients.

Per altra banda també parlam de reserves marines. El
Consell Insular de Formentera, fa poc més d’un any, va
impulsar una iniciativa que va rebre el suport de tots els grups
polítics que tenen representació en el Ple del Consell Insular de
Formentera per demanar l’ampliació, o la creació, millor dit, de
tres noves reserves marines a la nostra illa, i això ho vàrem fer
amb la col·laboració, amb la participació i amb l’impuls,
també, i el compromís total de la Confraria de pescadors de la
nostra illa. Per tant a ells també des d’aquí els vull donar el
nostre agraïment per haver possible que aquesta iniciativa hagi
avançat. Sabem que el Govern de les Illes Balears ja està
treballant en aquesta creació de tres noves reserves marines;
una d’elles correspon al Govern de les Illes Balears; dues
d’elles, en canvi, corresponen al Govern de l’Estat, però
nosaltres duim aquí aquesta proposta per reforçar el missatge
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que volem traslladar la nostra illa i, sobretot, per aconseguir
una major protecció de les nostres aigües que finalment ha de
redundar en una millora dels hàbitats i també en una millora
dels estocs pesquers.

Per altra banda duim una tercera proposta que té a veure
amb el decret de transport marítim, un altre dels elements
indispensables que està essent una lluita per part de totes les
forces polítiques de Formentera des de l’any 2010, moment en
què es va aprovar la Llei de transport marítim de les Illes
Balears, i que a dia d’avui encara ens té a l’espera de
l’aprovació del decret que desenvolupa aquesta llei i que és
absolutament indispensable per fer possible que formenterers
i formentereres, però també eivissencs que vénen a treballar
cada dia a Formentera, tenguin uns horaris adequats i puguem
garantir que el transport marítim és un element més del servei
de transport públic a les Illes Balears. Insistesc en això perquè
generalment el transport públic es té com una part, i nosaltres
entenem que no, el transport marítim és un element fonamental
per a l’illa de Formentera, els seus residents, com a transport
públic. Per això demanam que el Govern agiliti una vegada més
les feines que ha de fer per fer possible l’aprovació del decret
de transport marítim. D’aquest decret, de fet, depenen les
connexions sobretot a primera hora del matí entre Eivissa i
Formentera i també a darrera hora de la nit, i pensam que,
donat que és un tema de capital importància per a nosaltres ha
de ser una prioritat per a aquest govern, i a més és un dels
elements que formen part del nostre pacte i que pensam que ha
d’estar davant de tot en les prioritats.

Quart punt. Demanam al Govern de les Illes Balears, i ara
ja ho feim de forma formal, ho feim formalment, que en termini
de sis mesos ens presenti un pla de viabilitat per a l’aplicació
de l’impost de turisme sostenible a tot el sector nàutic.
Consideram que l’impost de turisme sostenible evidentment és
un dels grans reptes que tenia aquest govern; abans era un
repte, ara ja és una realitat, s’ha fet possible, i pensam que per
seguir avançant en una aplicació equitativa, justa i equilibrada
d’aquest impost és important que es faci extensiu a tot el sector
nàutic. Sabem que a partir de 2018 tendrem una aplicació més
objectiva d’aquest impost als creuers turístics, però què passa
amb totes les embarcacions recreatives i tots els ports esportius
i recreatius que hi ha a les Illes Balears?, què passa amb totes
aquestes embarcacions.? No han de pagar també l’impost de
turisme sostenible?, no consumeixen també recursos energètics
i no consumeixen també territori? Per tant l’impacte que han
generat durant dècades els projectes expansionistes i
desenvolupistes de ports esportius a les Illes Balears ha de tenir
un retorn a la societat i també aquest turisme ha de contribuir
a l’impost de turisme sostenible.

I acab. Educació. Institut d’ensenyament secundari Marc
Ferrer. Formentera té un institut d’ensenyament secundari, i
nosaltres aprofitam aquesta plataforma per donar...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Tur, per favor.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Acab. Aprofitam aquesta plataforma per agrair al Govern
l’esforç que ha fet per complir amb tots els compromisos pel
que fa al desenvolupament d’infraestructures educatives a
Formentera aquesta legislatura, però volem l’ampliació de la
planificació de les obres que s’han d’executar al Marc Ferrer
per ampliar les aules que queden pendents i sobretot, tenint en
compte que només tenim un institut de secundària, volem
garantir que es podrà escolaritzar a tots els al·lots i al·lotes que
volen estudiar secundària a la nostra illa.

Bàsicament aquestes són les cinc propostes i esperam que
comptin amb el seu suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Correspon ara, per fer una defensa del
document RGE núm. 14029/17, complementat amb l’escrit
14030/17 i l’escrit RGE núm. 14031/17, per fer la defensa
d’aquestes vuit propostes de resolució té la paraula la Sra.
Huertas.

Escrit RGE núm. 14029/17

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar la figura dels adjunts al síndic
de greuges, aquests desenvoluparan la seva acció en un
àmbit material específic i exerciran les funcions per
delegació del síndic en aquests àmbit d'actuació. Es
proposa la figura dels adjunts en els àmbits de: defensor
del menor, defensor del pacient i defensor de l'usuari dels
serveis socials.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear ajudes econòmiques destinades a
facilitar l'adherència dels tractaments farmacèutics que
estan subjectes a finançament públic, prescrits per
facultatius de l'ib-salut, i a destinar aquestes ajudes a
aquelles persones en situació real de necessitat dins
aquells col·lectius més vulnerables i susceptibles de no
poder afrontar la despesa realitzada per l'adquisició dels
seus medicaments i, per tant, sofrir de pobresa
farmacològica i que no estan adscrits a les exempcions
fixades en el punt 8 de l'article 94 bis del RD 16/2012.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer públics i de lliure accés, tant per als
investigadors com per als investigadors corrents, tots els
estudis que aquest govern i els anteriors han finançat amb
doblers públics.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer un estudi per posar en marxa un
programa pilot de renda bàsica universal a l'illa de
Menorca. I aquest serveixi d'estudi per a la futura
implantació de la renda bàsica universal a tota la
comunitat.
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Escrit RGE núm. 14030/17

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar un decret de mínims de la llengua
catalana a la Universitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adaptar els imports de cobertura de la
Renda Social Garantida, en tots els casos, a fi que iguali o
superi les quantitats calculades per la UE com a llindar de
pobresa espanyol en el marc de la Carta Social Europea.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar un pla d’ajudes econòmiques,
fiscals i de suport per a autònoms per a la creació de nous
negocis que, en condicions preestablertes, propiciïn la
diversificació econòmica i/o l’I+D+I.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar instruments a fi de fer efectiva
la transparència compromesa en els acords pel canvi
establerts a principi de legislatura, perquè tots els pacients
puguin saber la seva situació a les llistes d’espera i el
temps aproximat que manca per a l’atenció, amb garanties
i màxim rigor.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, vicepresident. Bon dia a tothom. En primer lloc
vull aclarir que per qüestions d’adaptar-nos i complir el
Reglament de la cambra quant al repartiment de temps jo
defensaré també les propostes de la Sra. Seijas.

Les nostres propostes són propostes que estan dins els
acords pel canvi i també socials. Començarem, però, pel Decret
de mínims de la llengua catalana a la Universitat. L’any 97 es
va fer un decret de mínims per a la primària i la secundària, que
nosaltres pensam que això salvàs la llengua catalana a
l’ensenyament; també creim que la defensa de la llengua no va
acabar aquí, sempre hem de seguir lluitant i ara ha tocat el
moment de donar una passa més. Per això ens agradaria que
qualsevol universitari tengués l’oportunitat de poder estudiar en
la seva llengua com a mínim un nombre d’hores accessible; no
estic demanant que sigui al cent per cent però sí un decret de
mínims, i així evitaríem els problemes que s’han vist
últimament a les oposicions de sanitat. Per això aquesta
proposta.

La segona proposta és complementar la renda social
garantida amb els imports de la Carta Social Europea. La renda
garantida està donant..., l’import aquí, de Balears, és de 429,20.
La Unió Europea, la Carta Social, diu que el llindar de la
pobresa d’Espanya està en 686,72; el que demanam és que, i
vist que tots aquests dos anys que s’està de moment repartint
aquesta renda, estan sobrant una sèrie de doblers que estan
pressupostats, i que en lloc de donar els 429 arribem al llindar
de pobresa que diu la Unió Europea i com a mínim en aquesta
comunitat es compleixi la Carta Social, que està firmada a
nivell estatal però que no es compleix. Crec que amb això el
que faríem és donar un poc més de dignitat a les persones,
perquè com es poden imaginar ni amb 429 ni amb 686 no es
pot viure gaire bé, però sempre és millor que siguin 886.

En segon lloc volem un pla..., la nostra proposta advoca per
un pla d’ajudes econòmiques als autònoms. Ja sabem que
l’Estat ha aprovat una llei amb una sèrie de mesures, però el
que demanam és complementar aquestes mesures, sobretot i
especialment per facilitar l’activitat d’autònoms que, a més
d’aportar la seva feina i el seu impuls, aportin un valor a la
diversificació productiva obrint noves línies de negoci no
explorades, perquè, a més, sabem després els problemes dels
autònoms amb les seves cotitzacions que queden amb unes
pensions que són de misèria. Per tant, sol·licitam aquest pla
d’ajudes. 

Per una altra banda, tenim la transparència de les llistes
d’espera que per molt que aquí es repeteixi una i una altra
vegada que les llistes d’espera són transparents, tots sabem que
no són transparents, i en els "Acords pel canvi" ho diu molt
clarament, els pacients han de saber en quin lloc estan i quan
aproximadament els tocarà la visita. Per tant, és aquesta la
nostra proposta. 

A continuació pas a les propostes de la Sra. Seijas, que
també estan en els acords pel canvi, que és el desenvolupament
del Síndic de Greuges on demanam que, a més, es desenvolupin
unes figures adjuntes, com són el síndic del menor, del pacient
i el sociosanitari, perquè creim que si això està agrupat sota la
tutela del Síndic de Greuges donam facilitats a tota la
ciutadania i és més fàcil que sàpiguen on s’han de dirigir quan
han de solucionar un problema. Per tant, ja que estan en els
acords pel canvi creim que és una de les propostes que s’hauria
de posar en marxa.

Per una altra banda, la Sra. Seijas també demana el rescat
farmacològic que, com tots sabem i com Podem ja també ha
defensat en aquest faristol, nosaltres també demanam el rescat
farmacològic que està en els acords pel canvi per a aquelles
persones, per als pensionistes, per a aquells treballadors que
tenen un salari que no arriba a mil euros o de mil euros i que
han de deixar de menjar per comprar la medicació o al revés i
que no poden seguir un tractament per als malalts crònics; per
tant, per a tota aquesta gent creim que fins que tota aquesta gent
no estigui coberta farmacològicament mai no tendrem una
sanitat que sigui realment universal i pública. 

Per una altra banda, quan es negociaven els acords pel canvi
es va negociar moltíssim el fet que tots els estudis que es fessin
en el Govern, que a més estan pagats per tota la ciutadania,
fossin publicats a la pàgina web perquè la ciutadania, que era
qui els havia pagat, pogués gaudir dels coneixements d’aquests
estudis. Fins a les hores encara no hem vist cap estudi que
estigui publicat. Per tant, demanam també que es publiquin com
a proposta.

I per últim, consideram que es podria fer un programa pilot
a Menorca de la renda bàsica universal, per què a Menorca?,
entre altres coses perquè creim que compleix amb les
característiques adients, en primer lloc per la població, pel
nombre d’habitants, en segon lloc perquè com a reserva de la
biosfera ha preservat el seu territori i amb això ha impedit que
tengui més possibilitats econòmiques i també perquè la
temporada és més curta. Per tant, consideram que fer una prova
pilot a Menorca com a renda garantida seria el millor perquè al
final creim que tots anam per aquest camí, perquè al final la
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renda garantida estigui implantada a la nostra comunitat abans
que acabi aquesta legislatura. Com a mínim això és el que
esperam.

Per altra banda, esperam que aprovin les nostres propostes,
de fet moltes d’elles ja han estat defensades per altres grups, és
a dir, que tenc moltes esperances que aquesta vegada sí que
tendrem alguna proposta aprovada.

Moltes gràcies. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Huertas. Per defensar les nou propostes
recollides en el document RGE núm. 14112 té la paraula la Sra.
Ballester, per Ciudadanos. 

1. El Parlament de les Illes Balears és conscient de la
congelació el 2010 de l'acord aconseguit el 2008 i aprovat
posteriorment en  Mesa sectorial de Sanitat per a la
fidelització del personal sanitari facultatiu del subgrup A1
del Servei de Salut de les Illes Balears com a compensació
de la doble i triple insularitat en els serveis de salut de
l'illa de Menorca i Eivissa i Formentera. És per això que
insta el Govern de les Illes Balears a descongelar aquest
acord, habilitant el cobrament del cent per cent del
complement de fidelització a partir de l'1 de gener de 2018.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la transparència en les llistes
d'espera en sanitat i serveis socials duent a terme para tal
fi:

a) L'elaboració d'un document públic on estiguin
recollits els criteris i les prioritats per a la confecció de
les llistes d'espera, tant en sanitat com en els serveis
socials.
b) La implementació d'un sistema de fàcil accés que
permeti que cada usuari o pacient pugui accedir a la
informació que li incumbeix per saber la posició
actualitzada en la llista d'espera.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar, en un termini de sis mesos, una
auditoria completa dels espais i edificis públics i del sector
públic instrumental per conèixer les necessitats
d'accessibilitat, amb l'objectiu d'anar elaborant el pla
d'accessibilitat universal previst a la Llei 8/2017, de 3
d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears constata la reducció de
les freqüències de tren i metro de l'empresa pública Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM) des de març del present
any; per tant, insta el Govern de les Illes Balears a
restablir i, si n'és el cas, a millorar-ne les freqüències.

5. El Parlament de les Illes Balears és conscient de la
necessitat d'impulsar la Formació Professional per la seva
importància estratègica per al canvi del nostre model
laboral i econòmic, de manera que sigui percebuda com un
itinerari formatiu de primera opció per als nostres

estudiants, al mateix temps que constata la falta de nous
títols i places oferts per l'administració educativa
conformement amb els sectors emergents. Per això, insta el
Govern balear a planejar un Centre integrat de Formació
Professional on s'imparteixin tots els estudis de la família
professional "Energia i Aigua", atenent les futures
necessitats del sector emergent de les energies renovables.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que garanteixi en tots els centres educatius de
la comunitat el compliment de l'article 18.1 de la Llei
Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l'educació, que
estableix que: “Tots els centres públics desenvoluparan les
seves activitats amb subjecció als principis constitucionals,
garantia de neutralitat ideològica i respecte de les opcions
religioses i morals a què fa referència l'article 27.3 de la
Constitució”.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla d'accés sostenible als llocs
d'interès natural i/o paisatgístic, en col·laboració amb la
resta d'administracions competents.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que reculli, en la Llei de pressupostos de l'any
2018, les modificacions normatives pertinents en matèria
tributària per a:

a) La disminució de l'impost de Successions i
Donacions.
b) I la reducció del tram autonòmic de l'IRPF per a la
classe mitjana i treballadora.

9. El Parlament balear insta el Govern balear que adopti
els canvis normatius que siguin necessaris perquè, a partir
de 2018, l'impost sobre estades turístiques no hagi
d'abonar-se entre els mesos de novembre i març (ambdós
inclosos), fomentant així la desestacionalització.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Señores y señoras diputados. En
Ciudadanos hemos presentado nueve propuestas de resolución,
todas ellas cargadas de sensatez, viables y enfocadas a mejorar
la vida diaria de nuestros ciudadanos. 

Empezaré defendiendo la propuesta que atañe al ámbito de
la transparencia. Miren, los ciudadanos de Baleares necesitan
unas listas de espera transparentes, tanto en sanidad como en el
área de servicios sociales. Para este gobierno la transparencia
en las listas de espera consiste en dar un dato, un dato cada
equis tiempo de cuanta gente hay en las listas de espera, un
dato que el resto de grupos políticos nos tenemos que creer al
no poderlo contrastar, pero lo más destacable es que es un dato
que no le sirve para nada al ciudadano, a ese ciudadano inscrito
en una de esas enormes listas de espera y que lleva meses
esperando una llamada de la administración, un ciudadano que
no sólo ha de hacer frente a su enfermedad o a su dependencia
sino que hoy por hoy ha de hacer frente también a la
incertidumbre, la incertidumbre de hasta cuando voy a tener
que sobrellevar esta situación. Las listas son opacas a los
ciudadanos. Desde Ciudadanos queremos aliviar a estas
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personas de la angustia de la incertidumbre, por ello
proponemos que este gobierno implemente un sistema de fácil
acceso que permita que cada usuario o paciente pueda acceder
a la información para saber la posición actualizada en la lista de
espera y aproximadamente cuando va a ser atendido en los
casos en los que sea posible. Además, proponemos la
elaboración de un documento público donde consten criterios
y prioridades en la elaboración de las listas. 

Paso al ámbito sanitario. Urge también tomar medidas de
fidelización para el personal sanitario. Tenemos departamentos
incompletos en los hospitales porque los profesionales se van,
faltan médicos de familia, pediatras, radiólogos, anestesistas,
médicos de urgencias, plazas que existen, pero no están
cubiertas. Para ayudar a solucionar este grave problema desde
Ciudadanos proponemos descongelar a partir del 1 de enero de
2008 el plus de fidelización del personal sanitario facultativo
del subgrupo A1, un plus de fidelización que no es una medida
nueva sino que es un buen acuerdo sindical ya firmado por el
segundo pacto, pero que posteriormente fue congelado por el
mismo gobierno en el 2010 por la crisis, un plus para los
médicos que se quedan a trabajar en Ibiza y en Menorca que
recompensa la antigüedad en el puesto y que compensa en
cierta medida la doble y la triple insularidad. Desde
Ciudadanos siempre le hemos insistido, le hemos insistido a
este govern que los acuerdos sindicales están para cumplirse y
si no, que no se firmen. Por lo tanto, pedimos que se
descongele este acuerdo sindical porque además ayudará a
fidelizar las plantillas de nuestra sanidad pública y con ello, sin
duda, mejorará la asistencia que reciben los ciudadanos. 

Otro de los temas importantes que nos gustaría que
recibiera el apoyo de este parlamento es la propuesta de ámbito
educativo sobre la necesidad de planear un centro integrado de
formación profesional donde se impartan todos los estudios de
la familia profesional de energía y agua; unos estudios
enfocados a un nuevo sector emergente, el de las energías
renovables, unos estudios que ya están instaurados en otras
comunidades autónomas desde hace varios años. Conseller,
tenemos que invertir en formación para los nuevos sectores
emergentes. En Baleares, en breve, se van a instalar numerosos
parques fotovoltaicos, empresas que van a requerir de personal
cualificado durante muchos años, y desde Ciudadanos
queremos que ese personal cualificado sean nuestros jóvenes de
Baleares. 

Señores diputados, sólo podremos transformar nuestro
modelo laboral y económico a través de la formación y ya
perdimos el carro con la formación náutico-pesquera, un sector,
el de la náutica, muy potente desde hace muchísimos años y
seguimos teniendo unos estudios náuticos raquíticos y todos los
puestos cualificados ocupados por personal que se ha de buscar
fuera de las Islas, que no nos pase lo mismo con el sector de las
renovables. 

Y paso a otra propuesta también de ámbito educativo, una
propuesta muy sencilla, pero demandada por toda la comunidad
educativa, profesores, padres, alumnos, la que trabaja día a día
en los centros escolares procurando entre todos que colegios e
institutos sean lugares donde los profesores usen todo su talento
y los recursos para la formación científica y humanística de sus
alumnos donde todos los alumnos se encuentren a gusto, sean

respetados y se ponga en valor el libre desarrollo de su
personalidad y de su identidad, donde todos los padres puedan
confiar en que a sus hijos se les está enseñando a pensar y no
en qué han de pensar sobre cada tema y que sean lugares donde
se generen puentes de respeto y confianza entre profesores,
padres y alumnos. Como ven, en los centros escolares no caben
actividades de reivindicación política y de imposición
identitaria.

Por eso proponemos que el Parlamento inste al Govern a
que garantice en todos los centros educativos de la comunidad
el cumplimiento del artículo 18.1 de la Ley Orgánica 8/1985,
del derecho a la educación, la LODE, una ley aprobada por un
gobierno socialista que establece que todos los centros públicos
desarrollarán sus actividades con sujeción a los principios
constitucionales y con garantía de neutralidad ideológica y
respeto de las opciones religiosas y morales a que hace
referencia el artículo 27.3 de la Constitución, un buen artículo,
señores del Partido Socialista, señores diputados, desde
Ciudadanos instamos a este gobierno a que se garantice su
cumplimiento.

Y ya en el ámbito medioambiental, desde Ciudadanos
creemos que urge elaborar un plan de acceso sostenible a los
lugares de interés natural o paisajístico en colaboración con el 
resto de administraciones competentes. Durante los dos años y
pico que llevamos de legislatura, desde Ciudadanos hemos
estado denunciando de manera reiterada el caos que se genera
en los lugares de alto valor paisajístico en temporada alta por
la falta de gestión a su acceso. Desde Ciudadanos no queremos
situaciones como las ocurridas este verano en Cala Varques,
preservar nuestros parajes es una obligación y no está reñido
con el derecho de los ciudadanos a disfrutar de los mismos.
Tenemos un conseller de Medio Ambiente que sólo contempla
dos opciones: o prohibir o cerrar los ojos y permitir el caos más
absoluto. Desde Ciudadanos le proponemos una tercera vía,
conseller, que es la gestión y la planificación de los accesos.

Y voy acabando con una serie de propuestas de medidas
fiscales. En primer lugar la disminución del impuesto de
sucesiones y donaciones así como la reducción del IRPF
autonómico para la clase media trabajadora, una clase media
trabajadora hundida durante la crisis, endeudada y que ha
pagado con sus impuestos el desastre financiero. Desde
Ciudadanos creemos que bien se merece un alivio fiscal ahora
que la recuperación económica despunta.

Por otra parte también pedimos la eliminación del abono del
impuesto sobre estancias turísticas en temporada baja para
fomentar así la desestacionalización, una medida que creo que
por coherencia tendrá el respaldo del Grupo Socialista que pide
eso mismo al Estado en su propuesta número 15, pero referente
a la eliminación de las tasas aéreas en temporada baja, toda
medida es bienvenida si promueve la desestacionalización.
Espero que el PSIB demuestre que es un partido coherente.

Y no quiero dejar de expresar la necesidad de eliminar los
recortes que hizo este gobierno en los servicios de metro y tren.
Tenemos que apostar por el transporte público y pedimos la
restauración y en su caso la mejora de todas las frecuencias de
tren y metro que sufrieron una sustancial reducción en el mes
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de marzo y que tanto está perjudicando a los ciudadanos de la
part forana.

Y por último instamos al Gobierno también a que realice
una auditoria completa de los espacios y edificios públicos y
del sector público instrumental para conocer las necesidades de
accesibilidad con el objetivo de ir elaborando el plan de
accesibilidad universal previsto en la ley aprobada este año.
Las leyes son papel mojado si las medidas no llegan a los
ciudadanos.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, acabi, per favor.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, ya acabo. Y nada más, muchas gracias, únicamente
esperar que apoyen estas propuestas, que si bien son muy
sensatas ayudarán sobre todo a la vida diaria de los ciudadanos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Intervenció del Grup
Parlamentari Socialista per defensar les 38 propostes de
resolució presentades en l’escrit RGE núm. 14111/17. Té la
paraula la Sra. Oliver.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a donar resposta a la petició del Govern de les Illes
Balears realitzada el mes de juliol de 2017, per col·laborar
amb la creació de dues oficines d'assistència a víctimes del
delicte, una a Inca i una a Manacor.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a modificar la llei coneguda com "d'identitat de
gènere" per tal de no considerar una patologia la
transsexualitat i de garantir els drets dels menors.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que el
conflicte territorial espanyol és polític i només trobarà una
solució des del diàleg, al mateix temps insta el Govern de
l’Estat i el Govern de Catalunya a iniciar un diàleg sincer
per fer possible una proposta perquè Catalunya continuï
formant part d’Espanya, i insta igualment totes les forces
polítiques a iniciar un procés de reforma constitucional de
caràcter federal, amb reconeixement de la
plurinacionalitat, que aclareixi el repartiment
competencial i amb un millor sistema de finançament
autonòmic.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que reguli el "tot inclòs" amb criteris de
sostenibilitat social i mediambiental, i de qualitat en la
prestació de serveis, que ha d'anar en relació amb la
plantilla de personal fix i a les places de l'establiment, això
mitjançant la presentació d'un projecte de llei al Parlament
de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a col·laborar i donar suport activament al
desenvolupament de Sa Coma a Eivissa especialment en la
millora d’infraestructures d’investigació, recerca i
formació hostalera i de qualitat turística.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a desenvolupar, conjuntament amb la Unió
Europea, programes de turisme social europeu específics
per a les Illes per poder desenvolupar durant els mesos
d’hivern i facilitar així el procés de desestacionalització de
l’activitat turística.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a habilitar una partida per equipaments
esportius a Menorca, Eivissa, Formentera i la part forana
de Mallorca per ser necessària la realització d’inversions
en equipaments esportius en aquests territoris, i en
especial, aquells que donen un servei supramunicipal.

8. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears per seguir impulsant mesures i accions
per tal de prevenir la violència, la xenofòbia i l’homofòbia
que tingui l’origen a qualsevol tipus de manifestació
esportiva a través de la redacció i la tramitació d’un
reglament per tal de desenvolupar les funcions i la
composició de la Comissió contra la Violència a l’Esport
de les Illes Balears prevista a la Llei 14/2006, de 17
d’octubre, de l’esport a les Illes Balears.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar el 2018 les polítiques culturals
contemplades en el document inicial del Pla de cultura,
entre els quals es contempla la creació de l’institut
d’indústries culturals i així com també el desenvolupament
de la Llei de mecenatge.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per recuperar la
memòria democràtica de les nostres illes, a continuar amb
l'obertura de fosses per tancar ferides, així com per
reconèixer i reparar les víctimes de la Guerra Civil i la
dictadura franquista.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar augmentant i millorant l’atenció
a les persones en situació de dependència, ja sigui
mitjançant l’augment de les places residencials públiques
o concertades, considerant que un gran nombre de
persones majors no volen ser ateses als centres residencials
i per a elles s’han d’impulsar i augmentar les alternatives
a l’envelliment com són les llars compartides, els
habitatges tutelats o els serveis d’ajuda a domicili.

12. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
el treball impulsat pel Govern de les Illes Balears en
l’aplicació de mesures de protecció social a les persones
amb discapacitat i l’instam a continuar augmentant
l’atenció i els serveis dirigits a aquest col·lectiu, reconeix
i dóna suport a les entitats del tercer sector que hi treballen
pel benestar del col·lectiu de la discapacitat: professionals,
usuaris, famílies i voluntaris.
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13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballat per ampliar la
universalització efectiva de la Renda Garantida.

14. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
els acords entre el Govern de les Illes Balears, el Consell
Insular de Menorca i l'Ajuntament de Maó per tal de fer
possible la construcció d’una nova residència per a
persones grans dependents; així com a continuar treballant
en l'estreta relació amb el Consell Insular de Menorca, en
l’àmbit dels serveis socials, garantint les corresponents
aportacions econòmiques.

15. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
suport a la proposta de nou REIB plantejada pel Govern de
les Illes Balears i insta el Govern de l’Estat a complir amb
els terminis compromesos per a la seva negociació i
aprovació; així com a incrementar la bonificació del
transport aeri i marítim de residents entre illes i la resta de
l’Estat al 75% i eliminar les taxes aèries en temporada
baixa, introduint-ho en els pressuposts generals de l’Estat
de 2018.

16. El Parlament de les Illes Balears constata
l’infrafinançament històric que pateix la comunitat
autònoma de les Illes Balears i insta el Govern de l’Estat
a iniciar de manera immediata un procés de negociació
política que permeti aprovar un nou model de finançament
en el menor temps possible que prevegi la condonació
d’una part del deute de la CAIB i que respongui a les
demandes d’avançar cap a una major autonomia fiscal.

17. El Parlament de les Illes Balears rebutja la taxa de
reposició imposada pel Govern de l'Estat, que implica una
limitació a la potestat organitzativa dels serveis públics i
una minva en la qualitat, al mateix temps que insta el
Govern de les Illes Balears a continuar amb la defensa de
l’eliminació d'aquesta limitació, ja que suposa un greu
perjudici per als ciutadans d'aquestes illes.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incorporar en els pressupostos generals de l’Estat
per a l’any 2018 les partides pressupostàries necessàries
per tal de donar satisfacció a allò que plantegen totes les
proposicions de llei presentades pel Parlament de les Illes
Balears davant les Corts Generals i a la tramitació de les
quals el Govern d’Espanya no ha donat conformitat a
l’empara de l’article 134.6 de la Constitució, així com a les
quantitats econòmiques compromeses amb el Govern de les
Illes Balears en matèria de finançament de carreteres,
aigua i sanejament, d’acord amb els terminis acordats.

19. El Parlament de les Illes Balears valora el pla de
reducció de ràtios a educació infantil, l'increment de
professorat de tots els nivells educatius i dels recursos
d’atenció a la diversitat, la implantació del pla de formació
inicial del professorat, i insta el Govern a intensificar els
seus esforços i a adoptar noves mesures destinades a
millorar la qualitat i l’equitat del nostre sistema educatiu.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d’un nou marc de finançament

per a la UIB, a través de la signatura d'un
contracte-programa que estableixi com s’han de dur a
terme les aportacions per part del Govern de les Illes
Balears en concepte de transferència nominativa de
despeses corrents i d’inversions.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar reforçant el suport de l’atenció a
l’alumnat amb altes capacitats per poder reduir els
problemes derivats de la seva atenció i aprofitar els seu
potencial, establint una xarxa de professorat de referència
en altes capacitat que permeti l’atenció adequada i
l’acompanyament d’aquests alumnes al llarg del seu
procés formatiu.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar un protocol d’actuació i de
formació prèvia de tot el personal que realitza el servei de
transport escolar, així com a establir un sistema
d’indicadors de la qualitat del servei que es desenvolupa
dintre dels autobusos de transport escolar per part del
personal contractat per aquest servei.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a intervenir i a tenir un paper proactiu perquè els
salaris s’incrementin progressivament i sempre per damunt
de la inflació, perquè els treballadors i les treballadores
puguin, com a mínim, mantenir o augmentar el poder
adquisitiu. Els increments salarials s’han d’adaptar al
cicle econòmic de cada sector i territori, amb l’objectiu de
recuperar el poder adquisitiu previ a la crisi econòmica i
de reduir les desigualtats.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incrementar el nombre d’inspectors i
subinspectors a Espanya i a les Illes Balears del cos de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) en
coordinació amb el Govern de les Illes Balears amb
l’objectiu de vetllar i millorar les condicions laborals dels
treballadors i les treballadores.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que inclogui dins el catàleg de malalties
professionals aquelles malalties d’origen professional que
en aquests moments tenen la concepció de dolences o
patologies “comunes”, amb especial atenció a aquelles de
naturalesa musculoesquelètica i en matèria d’ergonomia,
a categories professionals com les cambreres de pis,
l'handling, i els reposadors.

26. El Parlament de les Illes Balears, amb la finalitat de fer
més competitiu i que la normativa reguladora del sector
comerç sigui el més ajustada a les especificitats i
necessitats de cada comunitat autònoma, insta el Govern
de l'Estat a derogar l'article 28 del Reial Decret 20/2012,
per tal de recuperar els dos períodes tradicionals de
rebaixes, i a constituir un espai de debat on hi estiguin
representades totes les CCAA, per tal de revisar la
normativa estatal, amb especial esment a la delimitació de
competències amb matèria de comerç, i així evitar el
solapament de la normativa estatal sobre l'autonòmica.
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27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la reducció de les llistes
d’espera dins la sanitat pública i insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el Decret de garantia de demora
i a restituir al Defensor de l’Usuari de la sanitat a les Illes
Balears.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la recuperació de
professionals de la salut, amb major estabilitat i convocant
pel proper any una gran oferta pública d'ocupació, i així
mateix insta el Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya
a abordar de la mà de les CCAA mesures per pal·liar la
manca de metges en el Sistema Nacional de Salut.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la rehabilitació i la
reconversió de l'Hospital Son Dureta, l'Hospital del Verge
del Toro i a l'antic hospital de Can Misses com a centres
sociosanitaris.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar un decret de carrera
investigadora i un programa de captació de talent
investigador en salut.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir les eines els i recursos necessaris
per fer efectiva una vertadera integració tarifària entre les
xarxes de transport públic interurbà i urbà a l'illa de
Mallorca; així com a facilitar l'ús de títols i targetes de
transport entre les diferents illes.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar, en les noves concessions de
transport públic terrestre per carretera sota la seva
competència, un model de transport públic de major
qualitat i amb més nivell de servei, més equitatiu en termes
territorials, més competitiu respecte del vehicle privat; i
més sostenible en termes ambientals incorporant de forma
progressiva els sistemes de propulsió menys contaminants
possibles; així com a treballar de forma coordinada amb
els consells insulars per tal de donar-los suport tècnic amb
les mateixes finalitats i amb l'objectiu d'assolir una major
interconnexió entre les diferents xarxes de transport de
cada illa, especialment pel que fa a la integració de
sistemes tarifaris.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir un pla plurianual de construcció de
nous habitatges, amb un mínim de 200 habitatges per any,
fins arribar als nivells actuals d'habitatge públic a la Unió
Europea. Aquest Pla hauria de tenir una durada i un
compromís de 10 anys com a mínim.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que promogui acords amb els ajuntaments per
tal que aquests comuniquin els solars públics que tenen en
propietat per construir habitatges públics amb la finalitat
de crear un parc estable d'habitatge públic de lloguer.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un projecte de llei del canvi
climàtic i transició energètica que incorpori la creació
d’instruments eficaços per coordinar i planificar les
actuacions que s’han d’impulsar en cada un dels sectors,
amb la definició d’un calendari d’actuacions, articulat en
plans quinquennals revisables per anar adaptant
l’estratègia a l’evolució de la situació.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a participar amb els consells insulars, en la
realització d'un pla d'ordenació del nostre litoral, que
tingui en compte les característiques particulars de
cadascuna de les nostres illes i que estableixi criteris que
permetin treballar per minimitzar l'impacte que la pressió
humana causa sobre el nostre litoral, sobretot en els mesos
de temporada alta.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar els plans de formació per tal de
fomentar una major capacitació professional del sector
agrari i facilitar la incorporació del nostres joves al món
de l’agricultura i al treball del nostre camp.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la millora i el
manteniment de les infraestructures hídriques, en la revisió
del Pla hidrològic i en les línies d'actuació necessàries per
garantir la recuperació dels nostres aqüífers i dels recursos
hídrics de les nostres illes.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president. Així com en el debat de la setmana
passada es va fer balanç del que s’ha fet, es fa i també del que
està per fer, el d’avui és el moment de concretar les accions,
d’establir les prioritats dels grups polítics i en definitiva
d’expressar el que volem per a aquestes illes a curt, mig i llarg
termini, una tasca que almanco per a aquest grup ha estat fàcil,
fàcil perquè ja des del principi de la legislatura sabem les
polítiques que hem de dur a terme per aproximar-nos al país
que volem.

Els acords pel canvi signats pels grups que donam suport al
Govern és la fulla de ruta que dia a dia aquest govern va
executant. Les propostes de resolució que hem presentat tenen
l’origen en aquests acords que en l’equador de la legislatura
veim que entre els que ja estan assolits i els que s’estan
realitzant tenen un grau de compliment elevadíssim.

Però els acords pel canvi no és només un document que
marca les polítiques per a aquesta legislatura, és també un camí,
dibuixen un camí que sobrepassa el recorregut de quatre anys
i que no s’esgota en un termini concret de temps, les propostes
que hi trobam tot i ser concretes tenen pel seu contingut
vocació de permanència tant en el fons com en la forma. 

Per això, tot i l’elevat grau de compliment dels acords, s’ha
de seguir amb les polítiques de millora de la qualitat dels
serveis públics, la diversificació del teixit productiu, la millora
de les condicions de feina dels treballadors, la millora de la
qualitat de vida dels ciutadans sigui quina sigui la seva situació.
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Avui estam millor que fa dos anys, però no podem aturar, no
podem afluixar, hem de seguir i hem d’aspirar a més perquè
treballam per al que importa, els ciutadans, hem de seguir. 

En un debat com el d’avui és inevitable contraposar l’acció
d’aquest govern amb la de l’anterior del Partit Popular,
d’aquesta comparació veim que hi ha una diferència abismal en
les polítiques, diferència sideral en com s’apliquen. Aquell
govern era el de la crispació, el de la imposició, el de l’actuació
sense escoltar la gent. Aquest és tot el contrari, és el govern que
ha posat pau, el que actua escoltant la gent, que ha obert les
portes de les conselleries i del Consolat a tothom.

Per això les 38 propostes de resolució que hem presentat
són el que la gent vol, el que demana la ciutadania, són el que
s’espera d’aquest govern. 

Agrupam les nostres propostes en tres eixos: agenda social,
model econòmic i redistribució de la riquesa i reivindicacions
davant el Govern de l’Estat.

Pel que fa a l’agenda social, un bloc importantíssim per a
nosaltres, després d’haver estat desmantellades i abandonades
pel Partit Popular les infraestructures bàsiques és necessari
dedicar-hi recursos, per a equipaments esportius a Menorca, a
Eivissa, a Mallorca i a Formentera; per a la nova residència per
a persones grans dependents a Maó; per rehabilitar i reconvertir
l’Hospital de Son Dureta, el de Can Misses i el de Verge del
Toro en centres sociosanitaris. 

Les infraestructures hídriques també varen ser abandonades,
per això és precís millorar-les i revisar el Pla hidrològic per tal
de recuperar els aqüífers i així garantir els recursos hídrics
necessaris per als ciutadans d’aquestes illes.

Som conscients de les dificultats que molts de ciutadans
tenen per accedir a un habitatge digne, per això no poden faltar
propostes en matèria d’habitatge i demanam un pla plurianual
que contempli la construcció d’un mínim de 200 habitatges per
any i per avançar en la consecució d’aquest dret també és
necessària la col·laboració dels ajuntaments i per això
proposam la subscripció d’acords entre aquestes dues
institucions per construir als solars municipals habitatges
públics i crear un parc estable d’habitatge públic de lloguer.

Tenim també propostes que sens dubte han de millorar la
qualitat de vida i la convivència dels ciutadans com és impulsar
mesures i accions per tal de prevenir la violència, la xenofòbia,
l’homofòbia en qualsevol manifestació esportiva activant la
Comissió contra la violència a l’esport prevista a la Llei
11/2006.

És necessari seguir treballant per recuperar la memòria
democràtica i continuar amb l’obertura de fosses per tancar
ferides i reconèixer i reparar a les víctimes de la Guerra Civil
i de la dictadura franquista. 

Demanam seguir augmentant i millorant l’atenció a les
persones en situació de dependència, ja sigui augmentant i
millorant les places residencials públiques o concertades, com
també posar a l’abast de les persones que prefereixen no acudir
a una residència habitatges tutelats o serveis d’ajuda a domicili,

perquè cada any hi ha més persones que la seva situació
personal, tot i necessitar una certa atenció, els permet romandre
a casa seva, opció que també ha de ser possible i ha de ser
atesa. Instam a continuar augmentant l’atenció i els serveis
dirigits a les persones amb discapacitat, i valoram molt
positivament l’aplicació de mesures de protecció social en
aquest col·lectiu. Demanam també al Govern que continuï
treballant per tal que la renda garantida arribi encara a més
persones. 

A l’àmbit de l’educació, tan malmenada l’anterior
legislatura del Partit Popular, també hem fet propostes
encaminades a la millora de la qualitat i l’equitat del nostre
sistema educatiu, amb propostes específiques per als alumnes
amb altes capacitats amb la finalitat de reduir la problemàtica
que se’n deriva i també d’aprofitar el seu potencial. Millorar el
finançament de la Universitat de les Illes Balears creant un nou
marc de finançament mitjançant la signatura d’un contracte
programa és una de les altres propostes que hem plantejat; com
millorar, també, el servei del transport escolar implementant un
protocol d’actuació i de formació prèvia de tot el personal que
realitza aquest servei.

Passam a salut, un altre sector que de forma dramàtica va
patir les retallades del Govern del Sr. Bauzá. Usuaris i
professionals del sistema de salut varen veure com es va
ressentir l’atenció als pacients per mor de les retallades.
Canviar aquesta desfeta no és fa en dos dies ni en dos anys; per
això segueix essent una prioritat seguir reduint les llistes
d’espera; també demanam recuperar el decret de garantia de
demora, així com restituir el defensor de l’usuari com a
garantia de la recerca incansable de l’excel·lència en l’atenció
a l’usuari de la sanitat pública que aquest govern persegueix
cada dia. I perquè això sigui possible és necessari continuar
amb la recuperació dels professionals de la salut, donar-los
estabilitat i convocar una gran oferta d’ocupació pública. I per
invertir en futur demanam desenvolupar un decret de carrera
investigadora i un programa de captació de talent investigador,
qüestions totes dues que ens han de conduir a tenir
professionals especialitzats i, al mateix temps, donar
oportunitats perquè els investigadors es quedin aquí, qüestions
totes dues que incidiran en una millora del Servei de Salut i
dels ciutadans d’aquestes illes.

Pel que fa al model econòmic, el segon gran bloc, i
redistribució de la riquesa, al debat de la setmana es varen
donar dades objectives que avalen la bona situació de la nostra
economia; per això les propostes de resolució que hem
presentat van encaminades a consolidar aquesta situació, a
acompanyar-la, i a aprofitar-la per dur a terme polítiques de
redistribució de la riquesa i de diversificació del teixit
productiu. En aquest sentit proposam desenvolupar Sa Coma,
a Eivissa, especialment en la millora d’infraestructures
d’investigació, recerca i formació hostalera. Demanam al
Govern que millori els plans de formació dels joves agricultors,
per tal de fomentar una major capacitació professional del
sector agrari i facilitar també la incorporació de joves
agricultors al camp. 

La creació de l’Institut d’Indústries Culturals i desenvolupar
la Llei de mecenatge són dues propostes que sens dubte
possibilitaran i facilitaran el desenvolupament d’accions
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culturals, però també promouran el sector científic i tecnològic
i possibilitaran la implicació del sector privat amb la cultura. 

La regulació del tot inclòs amb criteris de sostenibilitat
social i mediambiental, fixant una relació entre la plantilla de
treballadors fixos i el nombre de places de l’establiment que es
comercialitza amb aquesta modalitat per tal que aquesta oferta
sigui realment de qualitat, regulació que, si és així, incidirà
també en la millora de la zona turística on es troben aquests
establiments.

Millorar la mobilitat incideix també en una millora de les
condicions de vida dels ciutadans, i també de l’activitat
econòmica. Per això proposam fer efectiva la integració
tarifària entre les xarxes de transport públic interurbà i urbà a
Mallorca i, en general, millorar la qualitat i el servei del
transport públic.

També des del punt de vista territorial i mediambiental, que
no podem perdre de vista, i per això demanam incorporar
sistemes de propulsió més contaminants, menys contaminants,
menys contaminants. Tots ja tenim interioritzat que el canvi
climàtic és una realitat, realitat que ens afecta a tots; també a la
nostra principal indústria, el turisme; per això demanam al
Govern que presenti un projecte de llei del canvi climàtic i
transició energètica, per fer front des de totes les institucions a
un fet que sens dubte incidirà sobre l’economia i sobre els
ciutadans d’aquestes illes.

El tercer bloc és la reivindicació ferma davant el Govern de
l’Estat. Record que l’any passat, en el moment del debat de les
propostes de resolució, el Govern de l’Estat estava en funcions,
i amb aquesta excusa evitava tota resposta a les peticions del
nostre govern; enguany no està en funcions, però sí que hem de
dir que es troba en una situació tan complicada que ha
incomplert el mandat constitucional de presentar al Congrés
abans de dia 31 de setembre els pressuposts generals. A dia
d’avui seguim sense tenir cap certesa que l’any que ve el
Govern de l’Estat tendrà uns pressuposts aprovats. És evident
que no els va presentar perquè és incapaç de trobar suports,
perquè és incapaç de teixir aliances, la qual cosa provoca un
greu perjudici a les comunitats i als ciutadans de tot Espanya.
Una vegada més veim un govern incapaç de dialogar, i aqueixa
actitud, que és la senya de la seva identitat, perjudica tots els
ciutadans, com deia. L’any passat, en funcions; enguany, amb
un peu al buit, fent equilibris per mantenir-se emprant tots els
recursos per seguir, però sense saber donar solucions ni
respostes als greus problemes que té damunt la taula. Tot i així
el nostre grup seguirà plantejant les qüestions que els ciutadans
d’aquestes illes necessiten, seguirem demanant el que pertoca
a aquesta comunitat sigui quin sigui el color del Govern
d’Espanya. 

En aquest àmbit feim una sèrie de propostes de caire social,
ja que demanam la seva col·laboració per a la creació de dues
oficines d’assistència a víctimes del delicte a Inca i a Manacor.
Una altra petició també de caràcter social és la modificació de
la Llei d’identitat de gènere, amb la finalitat de no considerar
una patologia la transsexualitat i garantir així els drets del
menor. I, per suposat, demanam millores legislatives per als
treballadors; seguim demanant al Govern de l’Estat que
inclogui dins el catàleg de malalties professionals les que tenen

la concepció de comunes, especialment les de naturalesa
musculoesquelètica, qüestió de vital importància per a molts de
treballadors i treballadores del sector turística. I per fer efectiva
la redistribució de la riquesa instam el Govern de l’Estat a
mitjançar i a tenir un paper proactiu per tal que els salaris dels
treballadors mantenguin com a mínim el poder adquisitiu, i que
la millora de la situació econòmica arribi a tots els treballadors.
Demanam així mateix un increment en el nombre d’inspectors
i de subinspectors de treball i de Seguretat Social perquè en
coordinació amb el Govern segueixin vetllant perquè es
compleixi la normativa de treball en benefici dels treballadors.

El sector de comerç, dins el teixit productiu, té un pes per
a nosaltres importantíssim. Per això, i amb la finalitat que sigui
més competitiu i que la legislació autonòmica es pugui adaptar
a les especificitats de la nostra comunitat, demanam la
derogació de l’article 28 del Reial Decret 20/2012 i recuperar
els períodes tradicionals de rebaixes, així com constituir un
espai de debat on totes les comunitats puguin expressar les
seves propostes sobre la normativa estatal i sobre aquesta
qüestió.

Han passat moltes coses des del dijous..., no, des del
divendres a les 10, que vàrem registrar aquestes propostes de
resolució, però tot i aquest ritme trepidant, que canvia cada
minut, hi ha una qüestió que no ha quedat desfasada, i és la
necessitat de diàleg, diàleg amb responsabilitat, sincer, de totes
les parts. És evident que el marc institucional vigent necessita
ser revisat i adaptat a les necessitats actuals, que ha de
reconèixer la diversitat, la pluralitat lingüística i cultural dels
pobles d’Espanya, revisió que també ha de contemplar més
autogovern, millor finançament, i ha d’establir espais de
trobada de les comunitats per tal de discutir i superar les
distàncies inevitables que tenim. 

Les demandes de caràcter econòmic que fem al Govern de
l’Estat són conegudes per tots, però no per això menys
importants: complir els terminis per a l’aprovació d’un nou
REB, iniciar la negociació per aprovar un nou sistema de
finançament que contempli la condonació d’una part del deute
i avançar cap una major autonomia fiscal. Demanam també al
Govern de l’Estat que no impedeixi la tramitació de les
proposicions de llei que aquest Parlament ha tramès al Congrés,
especialment ho deman al PP i a Ciutadans, que a la Mesa del
Congrés cada vegada han votat en contra de la seva tramitació
i ni tan sols s’han pogut prendre en consideració al ple de la
cambra baixa.

Són totes elles, les que he anat enumerant, propostes que
sens dubte d’aprovar-se milloraran la qualitat de vida de tots els
ciutadans d’aquestes illes i per això les presentam. I demanam
a totes els grups de la cambra que els donin suport.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. Passam al torn de fixar
posicions dels grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Margalida Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Una
vegada presentades les propostes de cada grup, toca fixar
posicions al conjunt de propostes que han presentat la resta.
Convindran amb mi que amb aquest nou format, tot i guanyar
en agilitat, és del tot impossible baixar a justificar el nostre vot
a cada una de les proposes. Per això voldria començar fent unes
consideracions generals, per passar després a destacar-ne
qualcunes de cada grup i presentar les transaccions que hem fet
des del Partit Popular amb voluntat d’arribar a acords.

Aquesta i no altra, com deia abans, és la voluntat del Partit
Popular quan hem analitzat totes les propostes, mirar si sota el
nostre punt de vista suposaven una millora substancial en la
vida dels ciutadans, venguessin del grup que venguessin. Per
això i sense tenir en compte les transaccions presentades, que
podrien ampliar encara més els punts d’acord, des del Partit
Popular votarem a favor de més del 50% de les propostes
presentades per la resta de grups. És curiós, però, si analitzam
especialment les propostes dels grups que donen suport al
Govern, la quantitat d’elles que van adreçades no al Govern de
les Illes Balears, que és a qui es presenta aquest control de
política general, sinó al Govern de l’Estat. 

Es veu que l’estratègia utilitzada per la presidenta
Armengol la setmana passada, de fer com si ella no governés
aquesta comunitat, ha estat la mateixa utilitzada pels grups que
li donen suport. Si a això li sumam les propostes de constatació
d’alguna cosa que ja estan fent, es veu que poca fe tenen en la
gestió que queden per a aquests dos anys de legislatura. O tal
vegada és que com va dir la portaveu del Govern fa poques
setmanes, els grups parlamentaris també donen per esgotada
aquesta legislatura. Concretament el Partit Socialista presenta
gairebé un 30% de propostes adreçades a l’Estat. Tanta sort,
perquè després de l’anàlisi del discurs de la presidenta, no les
adrecen a Biel Company perquè sigui ell qui les comenci a fer
efectives.

Una altra dada curiosa és que els partit d’esquerra que
acusen aquestes setmanes el Partit Popular d’estar obsessionat
amb Catalunya i la pròpia presidenta que va dir que ella
anteposava les Balears a allò que estava passant, no ho han
reflectit així a les propostes de resolució. De fet, el PSOE,
Podem i MÉS duen alguna proposta sobre Catalunya, amb un
sostre de propostes molt més limitat que el que té el Partit
Popular, que per cert no en du cap...

(Remor de veus)

Si tenim en compte això i els cartellets que ens duen aquí
cada setmana, ja em diran vostès qui és que hi està obsessionat.

Avançam ja el nostre vot en contra a aquestes propostes.
Des del Partit Popular no tenim cap necessitat, en aquests
moments transcendentals, de jugar a l’equidistància d’amargar-

nos, d’incomodar-nos o de situar-nos directament fora de la
legalitat. Hem defensat i defensarem sempre el diàleg dins la
Constitució. Per això no són de rebut les propostes de Podem,
MÉS i MÉS per Mallorca i no és el moment ara de la proposta
del Partit Socialista. Sra. Oliver, diàleg per unir, sí, diàleg per
dividir, mai. Ho va dir el Sr. Pedro Sánchez, no sé si encara són
al mateix partit o no.

Entrant a les propostes del Partit Socialista. La veritat és
que si llevam les d’autobombo, les merament declaratives però
que no comprometen a res i les que insten el Govern de l’Estat,
no queda absolutament res. Així i tot votarem a favor de 19 de
les 38 propostes que presenten, com per exemple les d’impulsar
mesures contra la violència, la xenofòbia i l’homofòbia a
l’esport. I per l’activitat que ha fet aquesta conselleria, la veritat
és que aquest reglament ja hauria d’estar fet.

També estam a favor de seguir fent feina per recuperar la
memòria democràtica amb l’obertura de fosses. Però votarem
en contra de la proposta que fa MÉS en aquest sentit de
presentar un Pla d’exhumació, ja que aquesta feina l’ha de
realitzar la comissió tècnica, d’acord amb l’article 8 de la llei
corresponent.

També votarem a favor de millorar la situació de persones
en situació de dependència, de l’augment de places residencials
o de mesures de protecció social per a persones amb
discapacitat. Tot i que estaria bé que aquestes propostes anessin
més enllà de les bones intencions i haguessin tengut la valentia
de quantificar-ho. 

També estam d’acord en l’atenció a l’alumnat d’altes
capacitats, que ja es va començar l’anterior legislatura. I ja els
hem dit que sí en la reconversió de Son Dureta, Verge del Toro
i Can Misses, tot i que estaria bé saber què han fet fins ara.

Farem una abstenció a propostes que van referides a renda
garantida i amb les quals han coincidit diferents grups, perquè
seguim sense veure clar que s’estiguin complint els seus
objectius. Si ens atenem als nombres i les estadístiques, creim
que cal una anàlisi en profunditat d’aquesta mesura.

Ens abstendrem d’aquelles mesures que depenen de
l’aprovació d’un pressupost a nivell estatal i que el Partit
Socialista hi té tant a veure. Com ara un nou model de
finançament, o el finançament d’iniciatives proposades per
aquesta cambra, o l’increment del nombre d’inspectors de
treball. Jo no sé si els seus encara els escolten a Madrid, però
facin feina perquè hi hagi un pressupost estatal que reculli
aquestes mesures.

També ens abstendrem en el pla plurianual per a la
construcció d’habitatges de l’IBAVI. No és que no ens sembli
necessari, sinó que amb els seus antecedents a l’IBAVI, ens
espanta i molt. Amb milers d’ajudes reconegudes, però sense
deixar doblers per pagar-les, amb solars pagats a preu d’or,
sense possibilitat de construir-los, la veritat és que en política
d’habitatge són molt poc creïbles.

Votarem en contra de la proposta número 17, ja que
hauríem de reconèixer que s’ha assolit un acord molt important
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amb els sindicats a nivell estatal respecte de l’oferta pública de
feina que ara els permet treure les places que estan ofertant. 

I evidentment en contra de la proposta d’autobombo
número 19 pel que fa a educació. Per molta propaganda que
facin, els resultats són més barracons que mai, manco
professors de suport i més fracàs escolar. 

I els plantejam dues transaccions. A la seva proposta
número 15 pel que fa al nou REB. Sra. Oliver, no espenyin ara
en una proposta de resolució la feina conjunta que hem fet tots
els grups parlamentaris i tota la societat civil per defensar un
nou REB davant el Govern de l’Estat. Ja sabem que el debat de
la setmana passada no els va sortir bé, però fugin d’aquesta
política de confrontació. No intentin dividir aquest parlament.
El Partit Popular ja ho ha dit, està tan d’acord o més que vostès
amb el REB, de fet, ja hi vàrem començar a treballar la passada
legislatura.

I a la seva proposta número 28 també presentam una
transacció, instant a consensuar amb els sindicats mèdics
l’exigència del català a la sanitat pública.

Quant a Podem tenim dues sensacions, o bé Podem ha
madurat i ja no presenten propostes rocambolesques... 

(Se sent una veu de fons que diu: “no pot ser mai!”)

..., o ha deixat de banda aquelles idees revolucionàries, o bé
tenim un Podem totalment abduït pel Govern. Ja no hi ha
propostes incòmodes per a l’executiu...

(Remor de veus)

..., ja no hi ha un Podem molest, ni intervencions incisives, no
fan cap proposta sobre corrupció, ni per la regeneració
democràtica i s’han oblidat fins i tot de l’Oficina Anticorrupció.
Demanen la creació de nous òrgans, com una empresa
energètica pública, canviant el seu discurs inicial de reducció
del sector públic instrumental. Volen una Oficina d’habitatge
buit per gestionar un registre, quan és una despesa innecessària
i es pot fer des de l’IBAVI. De l’auditoria del deute, ni rastre!
De reducció de barracons en un 70%, una d’aquestes banderes
que han fet en la legislatura, la realitat..., en presenten una, sí,
Sr. Saura, però és el que Govern se n’ha tornat riure de vostès.
Curs 2015-2016, 93 barracons; 2016-2017, 116 barracons;
2017-2018, 122 barracons. I vostès ben asseguts que ja ni
protesten.

Vostès han fet propostes de casta, o bé el Sr. Jarabo ja es
veu al capdavant d’alguna conselleria, i és que, atenció!, més
del 40% de les propostes que presenten són per constatar que
el Govern fa bé alguna cosa o per instar-lo que continuï fent
alguna cosa que ja fa. Sr. Jarabo, vostè és més condescendent
amb la gestió de la Sra. Armengol que alguns dels partits que
ja estan dins el Govern. Sens dubte aquesta conselleria la té ben
guanyada. 

(Alguns aplaudiments)

Només resten algunes propostes d’un cert calat polític, com
ara la paralització de la implantació del gas natural a Menorca

o de doblar l’impost de turisme sostenible, que evidentment
votarem en contra les dues. 

Proposam una transacció a la número 13, ja que l’obligació
del Govern és prioritzar l’educació de qualitat en la xarxa
d’escoles sostingudes amb fons públics. 

A les propostes presentades per MÉS per Mallorca els
presentam dues transaccions, a la número 11, manifestant el
suport a la feina imprescindible que realitzen els nostres
docents tot reconeixent la gran professionalitat de la nostra
comunitat educativa, però també instant el Govern a complir la
seva obligació de tenir cura que a totes les actuacions duites a
terme dins les escoles es tengui present l’interès del menor. 

I una altra a la número 21 pel que fa a la Llei de canvi
climàtic ja que votam a favor de la necessitat d’aquesta llei,
com proposa el Partit Socialista a les seves, però consideram
que la fiscalitat verda ha d’anar dirigida al foment de la
reducció de l’emissió de gasos i nous incentius fiscals per sobre
de la càrrega impositiva.

Estam a favor de promoure la compra de productes locals
agroalimentaris, de les bones pràctiques de lloguer o de
combatre la precarietat laboral juvenil o d’un pla d’igualtat a la
pagesia. Són obvietats. 

Pel que fa a la regulació del tot inclòs votam a favor de la
modificació de la llei per combatre el turisme de gatera, però
ens abstendrem a propostes d’altres grups que demanen una
nova llei, ja que atès el que han fet amb la Llei de lloguer de
vacances, creant problemes on no n'hi havia, ens donen molta
poca confiança. 

I votam en contra de la creació d’un consell assessor de
benestar animal. Presentin primer la llei a la qual s’havien
compromès ara ja fa un any, i seguim esperant. 

Evidentment, també estam en contra de la seva proposta
número 9 de suspendre el pagament de fons de suficiència.
Facem feina tots per reformar l’actual sistema de finançament
i deixem-nos d’experiments unilaterals. 

Si volen seguir fent política amb les prospeccions
petrolíferes tampoc no ens hi trobaran. La postura ha quedat
ben clara i l’oposició del Partit Popular és total, si volen
continuïn vostès embullant la gent. 

La proposta d’IB3 també la votam en contra ja que
l’activitat principal de l’ens ja està exempta d’IVA i la
comercialització de productes i serveis de publicitat, en el cas
d’IB3, és clarament residual. 

De les propostes de MÉS per Menorca em centraré en les
transaccions. A la proposta... bé, veig que no hi ha ningú, no sé
si les he de dir o si... o si ja passam a les altres, no sé, no hi ha
ningú de MÉS per Menorca? És igual, les diré perquè hi hagi
constància, es veu que els interessa molt. A la proposta número
2 donam suport al Govern en la participació de les nostres
institucions en la gestió d’aeroports i instam la gestió per part
del Govern de ports d’interès general de la comunitat. 
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A la número 3 volem constatar, tal com manifesten les
darreres, l’avanç que ha significat per a la connectivitat
l’increment del descompte de resident al 75% i que tant de greu
els va saber i instam a continuar treballant, però dins el marc
del nou REB, per una tarifa màxima. El més important és
aconseguir allò que sigui més beneficiós per als ciutadans de
Balears. 

Al punt número 6 manifestam la necessitat d’una llei de
canvi climàtic, però prioritzant, com he dit, incentius davant
noves figures impositives. 

I a la seva proposta número 8 constatam que aquest decret
no és la millor manera de protegir la posidònia, amb l’oposició
frontal de tots els col·lectius implicats. Practiquin el diàleg i el
consens i presentin una nova redacció d’aquest decret. 

Votam en contra de la conservació de música a la Sala
Augusta de Maó. Volem deixar clar que estam a favor d’un nou
conservatori de música a Menorca, però aquesta decisió és una
decisió unilateral del Govern en contra de l’opinió del claustre
i dels pares. 

A El Pi els presentam una transacció a la proposta número
9 ja que creim positiva qualsevol mesura que ajudi que les
petites i mitjanes empreses puguin competir, però s’ha de tenir
en compte la legalitat que estableix la normativa europea
perquè no ens puguin dir que anam contra la lliure
competència. 

També els presentam una esmena al punt número 5, vostès
volen invertir 20 milions per al Xylella, però per què 20? Per
què no 30, 50 o 100? 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Per tant, nosaltres els presentam una transacció més realista,
consideram que s’ha de destinar el que calgui i també tenir en
compte la possible reconversió de cultius. 

Sr. Melià, si vostè em justifica per què 20 i no 25 o 45 la hi
votarem a favor. 

Una altra esmena a la proposta número 13 d’El Pi, estam
d’acord amb la cogestió aeroportuària i la gestió de ports
d’interès general, però l’experiència ens ha de servir per no
acceptar més competències si no vénen amb una dotació
suficient. 

Estam a favor d’una política de foment i suport al comerç
de proximitat, de canviar la central de contractació per afavorir
lots per illes i empreses locals o garantir les connexions aèries
de Menorca i d’Eivissa amb la península i també d’augmentar
la partida per a la UIB que és inferior a la mitjana estatal.

Votam a favor d’un percentatge mínim a favor dels
ajuntaments en el repartiment de l’impost de turisme sostenible,
com ja he explicat que nosaltres duim una proposta, així com
per la reducció de l’impost de successions i donacions. Però
votarem en contra d’incrementar l’ecotaxa, sigui en els mesos
que sigui. Ara no toca. 

També votarem a favor de mesures per afavorir l’ús de
vehicles elèctrics ja que vàrem fer molta feina la passada
legislatura. I a favor també, com va anunciar el president Biel
Company la setmana passada, de flexibilitzar el límit de
despesa dels ajuntaments amb els comptes sanejats. 

Votarem a favor també de la seva proposta número 1. A
veure, nosaltres estam en contra de la Llei Frankenstein de dalt
a baix, estam en contra de la zonificació, però almanco si han
de zonificar que tenguin en compte l’autonomia municipal i el
criteri dels ajuntaments. 

I votarem en contra d’aquesta proposta contra la
recentralització del model d’estat i la involució. Quina
involució? Quina recentralització? Des del Partit Popular no
anam de mitges tintes, creim en el nostre estat de les
autonomies, que ha de millorar molts d’aspectes, sens dubte,
però aquesta proposta venint d’El Pi és del tot incomprensible.
A no ser que El Pi s’hagi trobat molt incòmode amb segons
quins debats aquestes darreres setmanes. Aquesta proposta,
senyors d’El Pi, és un clar gest als sectors independentistes.
Vostès sabran.

(Algunes rialles i remor de veus)

I ja no em resta més temps, votarem a favor de totes les
propostes de Ciutadans, que presentam una esmena a la número
3 de la Sra. Seijas per tenir en compte que aquesta informació
s’ha de sol·licitar com estableix la normativa aplicable.
Votarem a favor de totes les propostes de la Sra. Tur, tret de la
número 4 ja que vostès el que pretenen és aplicar una doble
imposició al sector nàutic. 

Per acabar, a la Sra. Huertas li votarem en contra del Decret
de mínims amb la Universitat, a favor de la 3 i la 4 i ens
abstendrem en la seva proposta número 2 ja que els càlculs que
realitzen són els recollits a la Carta Social Europea. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Aitor Morrás. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Yo, Sra. Prohens, siento darle la mala noticia, pero el
Partido Popular está fuera de la legalidad desde que la Fiscalía
Anticorrupción decidió imputarles por corrupción. Una vez
más consejos vendos que yo no tengo, ¿no?

Fuera de lo que es...

(Remor de veus)

Fuera de lo que son aspectos penales de lo que están
bastante acostumbrados, la verdad és que, Sra. Prohens, le
escuchamos hablar de ampliar la renta social, de saturación
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turística, de ecotasa finalista, de Tagomago parque natural,
bienvenida a Podemos, Sra. Prohens...

(Remor de veus)

...bienvenida al "podemismo"...

(Alguns aplaudiments)

Lo que sí es cierto es que le falta aclararse en alguna cosilla,
pero las grandes líneas discursivas las tiene, las va teniendo un
poco claras. Imagino que no es por gusto que abraza el discurso
de Podemos, imagino que es por falta de ideas. 

A nosotros y nosotras ya nos va bien que se realice ese tipo
de discurso puesto que vamos instalándolo en la sociedad, un
discurso que es necesario para que exista la justicia social y por
lo tanto celebro que se estén quedando sin discurso, por otro
lado en otras muchas cosas, en otras muchas áreas.

Sra. Prohens, ha de recordar que el original siempre es
mejor que la copia y más cuando la copia es tramposa y
torticera; porque ya nos conocemos, nos conocemos en la
oposición a las prospecciones petrolíferas y luego venden
nuestro mar y el futuro de sus hijos si hiciera falta a la empresa
privada más contaminante que le ofrezca una buena puerta
giratoria a la estructura de su partido. Aquí se hacen la foto
contra las prospecciones, pero donde gobiernan, que es en
Madrid, que no les toquen Repsol, que no, que no les toquen
Repsol, Sra. Prohens. 

Dicen que van a votar en contra de un plan de vivienda
porque no tienen credibilidad, porque no tiene credibilidad el
Gobierno respecto a la vivienda. Lo que nos preguntamos
nosotros es que tipo de credibilidad mantiene el Partido
Popular cuando aquí vota que sí una cosa y luego no la
mantiene en Madrid, que es también donde es importante para
todo el futuro de las Islas Baleares. 

Por eso, Sra. Prohens, le vamos a poner un poco difícil la
votación de sus resoluciones porque su credibilidad está hoy
todavía más tocada de lo que estaba, lo suyo es un no es sí y un
sí es un no continuo. Si en Baleares es no, en Madrid... y
viceversa, no en Baleares si es sí en Madrid.

Claro, en este nivel de paroxismo no podemos confiar...,

(Remor de veus)

...pues claro que es un lío porque es que siempre lo hacen así,
siempre lo lían. No podemos confiar en sus resoluciones. En
una palabra: no podemos confiar en su partido porque mientras
que abrazan ese discurso, ese discurso podemita, no lo
reconocen y luego no lo aplican en políticas cuando tienen
posibilidades de realizarlo cuando están en posiciones de
gobierno. Es así, señores del PP, si quieren volver a gestionar
algo han de dejar... de tomar el pelo a nuestros ciudadanos a la
cara con las prospecciones, con la tarifa plana o también con el
REB. 

Señores y señoras del PP, cumplan con las islas y no sean
irresponsables y paren la "balearsfobia" de Rajoy.

Una de las cosas más irresponsables fue el discurso
incongruente del Sr. Company que quiere soplar y sorber al
mismo tiempo, por un lado tenemos problemas de financiación
y por otro el Sr. Company nada en la abundancia y resulta que
hay que bajar los impuestos, o tenemos un problema en la
financiación o bajamos los impuestos, pero soplar y sorber al
mismo tiempo es imposible.

Respecto a las proposiciones en sí, estaremos en contra de
que se implante el gas natural en Menorca porque entendemos
que las energías limpias han de ser la política aplicada por este
gobierno.

Hablar por su parte de la paralización de expedientes del
Plan de desarrollo rural no corresponde del todo con la realidad
porque ya está dotado al completo y hay un 90% de la ayuda
publicada.

Nos llama la atención que en las propuestas de resolución
se haga mención al caso de los contratos, pero no se haga
mención al caso de Policía Local, a Cursach, a todo lo que tiene
relacionado... vamos a hablar a nivel local y balear, alrededor
del Partido Popular. Por lo tanto, esa resolución nos resulta
también poco creíble. 

Así como, por ejemplo, la resolución de las autopistas de
Ibiza, pues claro que no ha sido un mal gasto de este
parlamento, claro que la Fiscalía ha dicho que había posibilidad
de delitos, de prevaricación, lo que pasa es que, claro, estaban
prescritos. En el 2009 cuando la Fiscalía también lo investigó
resulta que no veían delitos de ningún tipo...

(Remor de veus)

...ocho años, ocho años después parece que puede haber delito,
pero ¡qué casualidad!, ya ha prescrito. La lentitud de la justicia
siempre favorece a los mismos, cuando  no digamos que claro
la Fiscalía... carga el... o sea, vuelca sobre la Comisión de
Investigación de las autopistas y sobre las conclusiones de este
parlamento, la carga de la prueba... oiga, si es la Fiscalía la que
tiene que investigar si hay, ante la... uy, perdón..., (...), bueno,
ante el hecho de que si es la Fiscalía es la que tiene que
investigar ante el hecho de una posibilidad de comisión de
delito serán ellos y no esta comisión o la comisión
parlamentaria de las autopistas de Ibiza en las conclusiones,
quien tenía que... demostrarlo, que trabajen en la Fiscalía que
para eso está o para eso debía...

Bien, respecto a la limpieza de torrentes, mire, hace seis
meses que se está trabajando en limpieza de torrentes bastante
mucho más, mucho más que en los dos años anteriores...

(Remor de veus)

Y tampoco creemos que se refieran..., cuando se refieren
ustedes al transporte público, a potenciar el transporte público
a nosotros en principio eso nos parece bien, lo que pasa es que
juntan transporte público con infraestructuras, ¿y eso qué
significa?, significa asfalto, significa consumo de territorio,
significa más obra para ladrillos, significa más dinero para los
amiguetes constructores, eso es lo que quieren decir detrás de
esa resolución porque claro que reconocen la saturación,
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reconocen la saturación, pero esa saturación ustedes la quieren
resolver poniendo más asfalto.

Estamos, estaríamos conformes, estamos conformes en que
la depuradora de Formentera tiene que tener una solución, pero
para eso votaremos la proposición de Gent per Formentera que
nos parece más correcta.

Y bueno, así podríamos en realidad estar... estar bastante
tiempo yendo o desgranando una por una las resoluciones, pero
es que al final ustedes tienen resoluciones como la 28, la 29, la
30 y la 31 en las que están únicamente constatando cosas que
ya está haciendo el Gobierno o están diciendo que el Gobierno
tiene que hacer cosas que ya está realizando. Por lo tanto, no
entendemos que se tenga que votar.

Y nos llama también poderosamente la atención que se
refieran una y otra vez a esos 1.000 millones, esos 1.000
millones que no son ciertos porque al final son 640 millones,
pero bueno, lejos de 360 millones de arriba a abajo, que creo
que es una cantidad a tener en cuenta, ustedes de repente, de
repente se ponen en comparativa y dicen que ustedes no podían
hacerlo porque tenían una deuda, una deuda grandísima, es que
no nos hace falta a nosotros hablar de la deuda porque ya
hablan ustedes también de la deuda. Usted misma se ha
justificado diciendo que no podían hacer inversiones porque
tenían una deuda grandísima, una deuda -recordemos-, una
deuda generada por la gestión de su gobierno también...

(Remor de veus)

...9.000 millones de euros que debemos y que estamos pagando
a razón de 1.000 millones anuales. Y esa deuda, esa penuria
que vivimos en la comunidad autónoma están generadas por
ustedes también.

Y sí, estamos conformes con que el parque Tagomago sea
parque natural, ¿cómo no?, bienvenidos a las políticas
ecologistas. 

No vamos a aceptar la propuesta de enmienda que nos
hacen respecto a que sean todas las escuelas mantenidas con
fondos públicos porque entendemos que el IBISEC es un
instituto que tiene que hacer frente a los gastos de la escuela
pública.

Sin embargo, le queríamos hacer... le queríamos proponer
al Partido Popular un par de enmiendas que es a la... a la
proposición 33 que es que termine diciendo “en cas que els
resultats de l’estudi de viabilitat així ho demostren”; y a la 36,
después de “Pla d’infraestructures educatives”, incluir la frase
que diga “... que pugui pal·liar les polítiques de descuit de la
legislatura anterior”; en ese caso estaríamos dispuestos...

(Remor de veus)

...a aprobar..., claro, es que hay que reconocer. Están diciendo
ustedes que hay que reconocer, que hay que hacer política
honesta, que hay que reconocer los errores, que no pasa nada.
Pues no pasa nada; si es que ha habido un defecto o una
deficiencia en inversiones en escuela pública pues se reconoce
y se pone una resolución para que pueda haber un plan justo y

ecuánime de educación, o adaptado a las necesidades de esta
comunidad.

Sr. Font..., no está. Bien, como ya había acompañado el
compañero Alberto Jarabo desde este mismo faristol, había
aclarado con sus palabras que queríamos incrementar el
prestigio de nuestra universidad, una universidad que tiene un
prestigio internacional y que recientemente o en la cual a través
de un equipo hemos recibido un premio noble. Ahora bien, eso
no significa que debamos callarnos ante las injusticias que
muchas veces son provocadas por una endogamia inherente en
muchas universidades. Estamos de acuerdo en que hay que
mejorar las universidades, las del resto del Estado y la UIB
también, mejorar hacia la búsqueda de la excelencia, hacia una
ágil y efectiva transferencia del conocimiento, y también
reconocemos que existe una necesidad de transparencia en la
contratación y que hay que evitar dinámicas endogámicas.
Sabemos que el prestigio de la UIB está fuera de toda duda a
pesar de muchos casos como Minerval, como demuestra que
tiene este prestigio el reciente premio Nobel del equipo de
Alicia Sintes.

Bueno, ya en el poco tiempo que me queda, bueno, quiero
reseñar o reiterar la transacción que proponíamos a las
enmiendas 3 y 17, 3 del Partido Socialista y 17 de MÉS per
Mallorca, en la que modificábamos, tal como había relatado mi
compañero Carlos Saura, el texto, y quedaba: “El Parlamento
de las Illes Balears constata que el conflicto territorial que se
expresa a Catalunya és polític i només trobarà una solució des
del diàleg. Al mateix temps insta les dues parts a iniciar un
diàleg responsable per fer possible una solució al conflicte”.

Respecto a las proposiciones de MÉS, en la 22 proponemos
eliminar, después de..., eliminar la última frase que viene en la
proposición, que és “...i el seu grau d’eficiència energètica”,
porque entendemos que no corresponderían a una ley efectuada
desde turismo esas competencias. Y, de la 21, en lugar de
incluir una tasa o un impuesto dentro de la Ley de cambio
climático, proponemos que sea “emprar eines de fiscalitat
verda per tal de fomentar la reducció d’emissió de gasos
contaminants”. Y en la 9 un texto que sea: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern d’Espanya que, mentre no es
reformi el sistema de finançament, suspengui la retenció de
fons de suficiència a les Illes Balears, atès que suposa perdre
una part del finançament, i a partir de la tesi absurda i
insostenible que els nostres serveis estan sobrefinançats, i que
només el 2018 ens suposarà 681 milions d’euros”. Respecto a
la 3 de Ciudadanos queríamos proponer una transacción, que
esa auditoría, en lugar de seis meses propuestos por la
oposición, se efectuase en un plazo de ocho meses.

Nada más, muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. David Abril.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots en aquest segon round del debat de
política general. Saben que vàrem encarar aquest debat situant
les polítiques dels acords pel canvi a tres nivells: polítiques
valentes i defensa i consolidació i creació de nous drets,
transició econòmica i ecològica i, en tercer lloc, exigència de
respecte a les Illes i a la nostra ciutadania, i d’alguna manera
també les nostres propostes de resolució s’emmarquen més o
menys en aquests tres eixos. 

Hi vàrem afegir també, si ho recorden, en aquell debat una
quarta emergència, que era la democràtica, i una setmana
després del debat que vàrem tenir aquí vull aprofitar novament
per denunciar la il·legitimitat i l’anomalia que representa que
un partit que només té el 8% dels vots a Catalunya ocupi la seu
de l’executiu i hagi suspès l’activitat d’un parlament
autonòmic. Perdoni’m, Sra. Prohens, la nostra obsessió per la
democràcia.

Aniré entrant més o manco en el que seria la nostra visió
global, perquè el temps no dóna per entrar en detall, sobre les
propostes de resolució que presenten els grups de l’oposició, i
començaré per les del Partit Popular, que crec que podríem
situar, així com he situat més o manco quins serien els eixos de
les nostres i els de l’acció de govern, en quatre grans
categories. Primer de tot, la categoria de seguidisme del pacte;
bona part de les mesures del Partit Popular responen al marc
ideològic i programàtic dels acords pel canvi, i en aquest sentit
vull dir benvingut, Partit Popular, el Partit Popular dels més de
mil acomiadaments de docents, al compromís d’aquest govern,
d’aquests acords pel canvi, que a final d’aquesta legislatura hi
hagi més de mil milions d’euros destinats a l’educació; igual
que deim benvingut, Partit Popular defensor de la sanitat
privada, de les privatitzacions i de l’amenaça del tancament
d’hospitals públics, a exigir demandes de millora de serveis
públics i de qualitat assistencial i reduccions de llistes d’espera.
I benvingut, Partit Popular, a la diversificació, a les propostes
de diversificació econòmica, quan s’ho varen jugar
pràcticament tot a una carta fent fins i tot lleis a mida dels
hotelers. Benvingut, Partit Popular, que negava pràcticament
l’existència de la pobresa i de la precarietat, a defensar amb
tant de fervor la renda social.

M’abstindré d’analitzar el seu concepte d’ètica, perquè si
consideren que el malbaratament de recursos públics és per fer
una comissió d’investigació en aquest parlament sobre les
autopistes d’Eivissa, i no és malbaratament els més de 400
milions d’euros de sobrecost acreditat d’aquestes carreteres,
que a més té responsabilitats polítiques molt clares a la seva
bancada, és obvi que no coincidirem ni molt manco en el
significat de la paraula ètica, perquè la nostra és ben diferent i
ho hem demostrat.

Per tant, seguidisme, per començar, dels acords pel canvi
per part del Partit Popular.

Segona categoria de propostes del Partit Popular: arreglar
tot allò que el macroconseller Company no va fer quan
governava, i aquí s’inscriuen totes les propostes que tenen a
veure amb depuradores, amb dessaladores, i ara amb les
inversions i amb les connexions, que pareixia que mai no

havien d’arribar i aquest govern és el que les està fent i
assegurant; amb la planificació d’aigua que es varen carregar
per afavorir interessos particulars que no tenien res a veure amb
el camp; amb la política d’habitatge absolutament inexistent en
època del Partit Popular, i amb el Sr. Company al capdavant
d’aquesta cartera; amb el control de fondeigs que aquest govern
sí que està fent, i vull aprofitar per felicitar la presentació del
decret de posidònia. Tagomago, senyors i senyores; vostès
governaven la passada legislatura, governen a Santa Eulària, i
mentre el nostre partit havia d’anar als jutjats per defensar
aquest paratge natural, i a més aquest govern està fent el pla de
gestió, vostè miraven cap a un altre costat i fent la vista grossa
a allò que feia el Sr. Matthias Kühn a Tagomago. Pla de
desenvolupament rural, aprovat i dotat, i entrat el 90% de les
línies. Tot allò és el que podria haver fet el Sr. Company, actual
portaveu del Partit Popular, actual president del Partit Popular,
i no va fer. Per tant aquí tenim la segona categoria de propostes
del Partit Popular.

La tercera s’emmarcaria en allò que podríem anomenar
populisme fiscal. Vostès, però també hi juguen en certa manera
El Pi i Ciutadans, s’apunten a allò de la baixada d’imposts,
però s’obliden també de les nombroses desgravacions existents,
algunes presentades en el debat de política general, que també
és política fiscal,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., per afavorir les classes populars i mitjanes les quals vostès,
a més, es varen carregar per crear empreses, quan són, a més,
els responsables directes primer de tot del mal finançament
d’aquesta comunitat, que impedeix que tenguem un marge més
gros per poder jugar amb les figures impositives.

Que Montoro, amb aquests pressuposts que van entrar ahir
en aquest parlament, no ens deixi gastar, en els pressuposts del
2018, tot allò que nosaltres voldríem dedicar a coses que són
necessàries, per la regla de la despesa.

D’una reforma fiscal que el Sr. Bauzá no va arribar a fer,
que va quedar en el calaix, no sabem massa bé per què, se’n
recorden dels imposts que s’havien d’aplicar, però si que ens
recordam de la pujada del 21% d’IVA que paguen totes les
classes socials, però sobretot les classes populars i les classes
mitjanes i que és responsabilitat seva directa.

La millor reforma fiscal, companys i companyes del Partit
Popular, és que el Govern d’Espanya i el Sr. Montoro ens
tractin amb justícia i amb equitat, ni més ni manco que això,
aquesta és la gran reforma fiscal d’aquesta comunitat, i aquí és
quan tendrem marge per pujar i davallar imposts, de manera,
segurament, més pertinent.

Sr. Camps i Sra. Prohens, li dic sobretot al Sr. Camps,
perquè la Sra. Prohens no hi és, ens poden oferir una sola
garantia que sortirem millor parats pel que fa al sistema de
finançament del que estam ara? Jo em jug un bon sopar amb
vostès que no, que no ens poden donar ni una sola garantia que
amb el Govern del Partit Popular, ara a Espanya, i amb el Sr.
Montoro al capdavant de la cartera d’Hisenda, ens poden donar
la més mínima garantia que sortirem millor parat del que estam
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ara amb el sistema de finançament. Si ens la donen i hi arribam,
jo els pagarà un bon sopar, els ho puc assegurar.

I la quarta categoria de les propostes del Partit Popular és,
jo crec que tothom hi deu haver reparat a hores d’ara, un canvi
radical de posicions del Partit Popular respecte del turisme i de
la política turística. No sé si és una bona notícia o no, però
sembla que el Partit Popular s’emancipa, amb la darrera de les
seves propostes de resolució, definitivament o temporalment,
això mai no se sap, del a Federació Hotelera, no sé si és que tal
vegada El Pi els han fet posar gelosos fent de simple portaveu
d’APTUR, i bé, vostès també han volgut ara jugar i entrar en
aquest terreny de joc, i s’atreveixen a dir que aquest govern,
que ha intentat regular el lloguer turístic, el que ha fet és
prohibir-lo, quan qui l’hauria prohibit eren ells, amb la llei del
Sr. Delgado; això, jo ho interpret com a un canvi prou
important en la política turística del Partit Popular. Igual que ho
és també, en certa manera, que reconeguin que, efectivament,
l’Impost de turisme sostenible, o l’ecotaxa, si volen, no només
és irreversible, sinó que és positiva i, a més, fan propostes de
millora d’aquest impost. Per tant, benvingut aquest canvi de
polític del Partit Popular pel que fa al turisme.

Vaig amb les propostes d’El Pi. També hi ha, diguem, un
cert seguidisme del pacte, jo crec que ha plantejat de totes
maneres, amb un punt..., de manera més intel·ligent que el
Partit Popular perquè aprofiten per espitjar-nos, per posar
terminis en coses que saben que el Govern s’hi ha compromès,
i bé que fan en fer-ho i en plantejar-ho d’aquesta manera, en
algunes propostes en positiu, com el tema de la regulació del
lloguer de cotxes, que nosaltres hi hem volgut entrar una mica
més, hem volgut filar una mica més prim amb les nostres
propostes de resolució; però sí que els he de dir que el que ens
xoca de les seves propostes, i d’alguna s’ha disculpat el Sr.
Jaume Font abans, és que un partit d’aquí, en qüestions que
escapen tant de les nostres competències com de la nostra
responsabilitat, les connexions aèries entre illes i amb la
península; la reposició de places de treballadors públics, o les
competències, que sí que haurien de ser nostres, però no ho
són, encara que ho marqui l’Estatut, de qualque manera només
s’insti el Govern de les Illes Balears que ho arregli, bé està que
ens instin a lluitar-ho, però a nosaltres ens agradaria fins i tot
que aquesta instància, en totes aquestes qüestions que nosaltres
consideram estratègiques i com a una qüestió d’Estat, almanco
del nostre estat, de l’estat de la nostra comunitat, hi fossin tots
els grups polítics els que fossin instats. I, lamentablement, en
allò que ens hem posat tots d’acord, com és el tema de les
prospeccions i com és el tema del REB i de la tarifa plana, ja
tenim una mala experiència, perquè quan arriben a Madrid
se’ns tomben, fins i tot quan venen avalades per la unanimitat
dels grups polítics.

No hi és el Sr. Font, li anava a dir que, cregui’m que
l’entenc, després d’insinuacions com les que li ha fet la Sra.
Prohens, que tal vegada ho hagin redactat d’aquesta manera,
perquè al pas que anam tal vegada resulta que reclamar el
compliment de l’Estatut et pot acabar caient a sobre un delicte
de rebel·lia, i això ningú no voldria que caigués sobre les seves
esquenes.

Finalment, sobre les propostes de Ciutadans, he de dir que
les hem trobades una mica inconnexes, que també

comparteixen els acords pel canvi com a marc polític i
ideològic del pacte, així com les propostes de populisme fiscal
i d’abaixar imposts a les quals s’apunten també el Partit
Popular i El Pi. N’hi ha algunes de positives que els votarem a
favor, com és la del tren, de la millora de freqüències, que
saben que és una qüestió conjuntural i que, segurament, si
Madrid hagués complert els seus compromisos i el conveni
ferroviari, segurament, no només ja faria estona que estaria
electrificat el tren fins a Manador i Sa Pobla, sinó que, a més,
hi hauria iniciada la línia de tren fins a Artà. El que desconec
és si el seu representant a Madrid, ja que vostès en tenen, ha
presentat una sola iniciativa per garantir que s’acompleixin
justament aquests compromisos incomplerts per part del
Govern d’Espanya en matèria de transport públic i transport
ferroviari.

En resum, des de MÉS per Mallorca veiem que, més enllà
de les crítiques a qüestions puntuals o conjunturals, a estones
o de vegades amb un punt d’oportunisme, que entenem, dins el
joc polític, d’aquest populisme fiscal d’abaixar imposts, que és
una proposta o són propostes que no tenen gens
d’electoralisme, constatam que l’oposició no té un projecte
polític ni programàtic alternatiu al que representen avui els
acord pel canvi i, per tant, entendran que això ens deixi un cert
punt de satisfacció amb la feina feta i amb la que encara ens
queda per fer.

Respecte de les propostes concretes de transacció que els
volia fer, en primer lloc, a Podem, a la seva proposta de
resolució número 11, sobre l’increment de pressupost
d’R+D+I, hi voldríem afegir, al final, “incloent mesures fiscals
i de suport als autònoms”.

Respecte de la de Gent per Formentera, número 3, que es
refereix al Decret de transport marítim, allà on assenyala un
termini màxim de sis mesos, que pogués dir “aprovar
inicialment en aquest termini”.

Respecte de la número 17 del Partit Popular, els volíem
transaccionar, amb la defensa que fan de la intermodalitat,
llevar la referència “a l’estació intermodal de Palma”, perquè
que l’estació sigui intermodal no vol dir que això sigui garantia
de cap intermodalitat, si lleven aquesta referència els votaríem
a favor.

I la número 38, sobre el pla de cultura, també matisar que
vostès saben que ja es va presentar l’avantprojecte del pla de
cultura, en tot cas, abans de final d’any els plantejaríem dir
presentar, no tant aprovar, perquè per aprovar-lo ens haurien de
votar els procediments mínims i la participació ciutadana
necessària perquè aquest pla de cultura tengui èxit.

I, Sra. Prohens, no li acceptam la proposta de transacció pel
que fa a la nostra proposta de resolució, perquè nosaltres
reconeixem, sense cap mena de dubte, la feina dels docents, de
les docents i de la comunitat educativa, i perquè nosaltres no
posam en dubte que la seva prioritat és el benestar dels nostres
fills i filles i de la seva educació. I la seva proposta de
transacció no deixa de sembrar aquesta ombra de dubte a la
qual nosaltres no hi volem contribuir, sinó tot el contrari.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr.
Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sense fer seguidisme i essent coherents amb el nostre programa
política, encara que a alguns els sorprengui i es pensin que són
el centre del món i no hi ha pensament més enllà dels seus
plantejaments, començarem dient un poc com ho deia la Sra.
Prohens, que a la immensa majoria de les propostes de
resolució dels diferents grups parlamentaris hi votarem a favor,
perquè ens semblen que són aportacions positives per millorar
la vida de la societat balear i, per tant, nosaltres ho volem
agafar des d’aquest punt positiu i, per tant, els donarem suport.

És evident que hi ha un grup de propostes de resolució
relatives a la fiscalitat, on hi ha dos plantejaments molt
diferents en aquesta cambra: hi ha un plantejament que troba
que està molt bé apujar imposts, crear nous imposts i aquesta
és la filosofia de determinats grups, filosofia amb la qual
nosaltres no coincidim, perquè hi ha gent que està molt
preocupada per redistribuir la riquesa però que està molt poc
preocupada per la generació de la riquesa i si no es genera
aquesta riquesa ja no es pot redistribuir i, per tant, ens hauríem
de preocupar un poc més per generar la riquesa. Per tant,
encara que alguns considerin que això és populisme, i com si
només hi hagués un pensament únic, com si només fiscalment
hi hagués una única solució, no, no hi ha una única solució, i és
possible reduir imposts, és una opció política no fer-ho. Per
tant, no és cap populisme, nosaltres consideram que,
efectivament, hi hauria d’haver més desgravacions, que
reconeixem que n’hi ha algunes i que se’n volen introduir
algunes, benvingudes siguin, però no en tenim prou amb
aquestes propostes.

Com no estam gens d’acord, ho hem dit, amb la pujada de
l’ecotaxa, que és el peatge que vostès han de pagar per treure
els pressuposts, però no té cap sentit aquesta pujada de
l’ecotaxa; el contrari, és contraproduent i posarà en risc la
continuïtat d’aquest impost el qual nosaltres vàrem ajudar a
salvar i que fos una realitat.

I vostès proposen fiscalitat verda, nous imposts, i aquesta és
la línia en la qual vostès es troben tot el temps, en pujades
tributàries seguit seguit. Nosaltres no compartim aquesta
filosofia i, per tant, lògicament, a aquest grup de propostes de
resolució o ens abstendrem o hi votarem en contra. O votarem
a favor de les que vagin en el sentit de reduir la fiscalitat.

Hi ha després tot un grapat de propostes de resolució
relatives a noves inversions, noves infraestructures, diguem
més personal o millora de les condicions laborals d’aquest
personal de l’administració pública, amb les quals bàsicament
estam d’acord amb totes. Tot i que hem de dir que a moltes ens
abstendrem, tant del Partit Popular, com dels grups que donen
suport al govern, perquè algunes són de tant d’autobombo que

consideram que ja val més abstenir-se, perquè tot són “seguir”,
“continuar fent”, els del Grup Parlamentari Popular dient com
de bé ho va fer el govern anterior i volent reconèixer això, i els
actuals dient els del Govern com de bé que ho fa i que
continuïn en aquesta línia, per tant a algunes ens abstendrem,
tot i que a la majoria, més neteja torrents, més depuradores,
noves escoles, equipaments esportius, millores salarials,
millores de transport, lògicament qui no pot estar d’acord amb
això?, el problema són els recursos que tenim i com es
prioritzen, però, en general, que es produeixin aquestes
millores jo crec que tothom hi està d’acord, en salut, en
educació, etc., no m’hi estendré perquè tots les coneixen.

Després hi ha un tercer grup de propostes de resolució que
són, diríem, de reivindicació de més autogovern, de millor
finançament, del règim econòmic balear; nosaltres,
evidentment, hi estam absolutament d’acord.

La portaveu del Partit Popular se sorprèn de la nostra
proposta de resolució d’involució. Vostès varen impulsar,
vostès varen ser un dels grups impulsors d’un nou Estatut
d’Autonomia per a les Illes Balears aprovat el 2007, ho saben?
Quantes transferències de les competències noves que preveia
aquell Estatut d’Autonomia s’han donat a les Illes Balears?
S’està augmentant el sostre d’autogovern de les Illes Balears,
tot i que estigui així reconegut a l’Estatut d’Autonomia del
2007, en gran part responsabilitat seva?

Justícia, s’ha transferit? En això hi ha una clara involució,
si el que fan és retallar, si recentment hem tengut una sentència
del Tribunal Constitucional, per un recurs del Govern de
l’Estat, contra la Llei d’avaluació d’impacte ambiental, que és
una vergonya, i que demostra que el que fa deu anys podíem
fer, ara no ho podem fer, i encara se sorprenen que diguem que
hi ha una involució.

(Alguns aplaudiments)

És evident que hi ha una involució, és evidentíssim, és una
obvietat.

(Se sent una veu de fons que diu: “molt bé”)

Quart grup d’esmenes, tema corrupció. Nosaltres en el tema
de la corrupció no hi entram, no ens agrada tirar-nos la merda
pel cap, que a alguns grups parlamentaris sí que els agrada,
nosaltres ens abstendrem a totes les propostes de resolució en
aquesta qüestió, nosaltres no exercim de fiscals, això és una
feina que no ens pertoca.

Cinquè grup de propostes de resolució, tema de moda,
diríem així, Catalunya, al final he vist que hi ha una transacció,
per tant, ja no importa ni posicionar-se, nosaltres hi estarem
d’acord.

Sí que li vull fer, Sr. Castells, ara li faré una anotació, ho
dic perquè vostè va venir aquí i a una de les seves intervencions
brillants va dir: no som nosaltres que fem propostes de
resolució sobre el tema de Catalunya. Bé, en aquest debat de
propostes de resolució, resulta que els grups... no MÉS per
Menorca, però sí els grups que donen suport al Govern, però
vostè va dir “nosaltres” en sentit de tota l’esquerra, en el debat
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ho va dir en aquest sentit, Sr. Martí, que me’n record bé, ho va
dir en aquest sentit, i són vostès mateixos que tornen posar el
tema damunt la taula. Molt bé, nosaltres, ja dic, a aquesta
transacció li donarem suport perquè és evident que necessita
diàleg i necessita una solució política perquè és un conflicte
polític.

Tema, proposta de resolució en relació amb l’adoctrinament
de l’escola. El rebuig d’aquest atac als ensenyants, que és la
proposta de resolució de MÉS per Mallorca, tendrà el nostre
suport, i votarem en contra dels que es troben en la línia
d’insinuació que es produeix aquest adoctrinament, que és la
pro`posta de resolució de Ciutadans.

Totes aquelles propostes de resolució que van en el sentit
que el Govern impulsi noves lleis: igualtat, canvi climàtic,
sinistralitat laboral, també les votarem a favor, evidentment ens
semblen bones iniciatives.

En el tema del gas natural a Menorca, hi ha dues
proposicions totalment diferents, la del Partit Popular que
aposta perquè es faci aquest gas natural a Menorca, i la de
Podem, que està en contra que es faci. Nosaltres donarem
suport a la del Partit Popular, perquè, en tot cas,
mediambientalment és una millora, l’objectiu final és... no, però
sobre el que tenim en l’actualitat és una millor i, per tant,
nosaltres tot el que sigui avançar ens sembla que ha de tenir el
nostre suport.

En relació, i retrocedeix un poc, en relació amb
l’autogovern, i en el tema del finançament, nosaltres, hi ha una
proposta de resolució, la número 41 del Partit Popular, que, la
veritat, els convidam un poc a reflexionar, perquè nosaltres ens
abstendrem en aquesta proposta de resolució; però ens pareix
un poc fort que sembli, segons la seva proposta de resolució,
que al final depèn del Govern de les Illes si tenim el règim
econòmic especial, si es fan les inversions estatutàries, perquè
s’insta el Govern balear, la consellera d’Hisenda capeja, supòs
que estaria lloada, contentíssima que això fos una realitat. Per
tant, vostès, en tot cas, el que haurien de fer és instar, com a
mínim, el Govern de l’Estat, i el Govern de les Illes Balears
que sigui reivindicatiu, però el Govern de les Illes Balears no
pot decidir, malauradament, si es fan les inversions estatutàries,
si hi ha un nou model de finançament, si s’aprova el règim
econòmic especial.

Hi ha després tot un seguit de propostes de resolució en
relació amb les transferències de competències als consells
insulars. El Partit Popular troba que estan mal dotades, no sé
què, també hi ha el tema de les bestretes, que és el gran tema
del Sr. Camps, etc. Bé, nosaltres a la majoria d’aquestes
propostes de resolució ens abstendrem, ja li vàrem dir en
comissió que, en part, en aquesta llei que vostès bravegen tant,
de finançament dels consells insulars, els consells insulars
tenen un finançament molt positiu, fins i tot el seu increment i
el sanejament dels seus comptes és superior als de la comunitat
autònoma, per tant, nosaltres entenem que si han acceptat
aquestes competències i que tenen aquest marc financer tan
positiu, jo crec que rebutjar la transferència de competències
és, com a mínim, agosarat, com a mínim agosarat.

Tema del lloguer turístic. Vostès, en això coincidesc amb el
Sr. Abril, és clar, vostès són hàbils, els he de reconèixer la seva
habilitat a fer una proposta de resolució que va... -sí, bé, són
hàbils perquè com que no parlen d’unifamiliar, plurifamiliar, no
determinen molt bé a què es refereixen, eh?, per tant ho deixen
tot en una espècie de boira espessa que no se sap si vostès
defensen el lloguer turístic, no el defensen, hi estan en contra,
el volen prohibir, ara han canviat de postura, que és el que deia
el senyor..., no, no se sap.

(Remor de veus)

És clar, nosaltres donarem suport a la proposta de resolució
perquè de nosaltres sí que se sap què defensam i estam a favor
del lloguer turístic de qualitat i amb una bona regulació. Però
bé, no ens deixa de sorprendre aquesta proposta de resolució
del Partit Popular, que ja dic, que crec que és per quedar bé
amb tothom, i això al final és impossible quedar bé amb
tothom.

Senyors de Podemos, no han dit res de la UIB a les seves
propostes de resolució, tot i que el gran titular de la seva
intervenció en el debat de la comunitat va ser atacar i
vilipendiar la Universitat i a les seves propostes de resolució no
han dit res, no han dit res ni d’augmentar el prestigi, perquè
aquí després el Sr. Morrás ens ha explicat, “no, nosaltres estam
perquè augmenti el prestigi”. Molt bé, per què no han fet una
proposta de resolució per augmentar el prestigi de la
Universitat? No, vostès el silenci, primer han tirat la pedra i
amaguen la mà...

(Remor de veus)

I així no anam! No convé emprenyar el rector, estic d’acord.

I finalment hi ha una proposta de resolució del PSOE en
relació amb l’habitatge, la número 13 que li he proposat una
transacció, perquè diu que s’hagin de construir anualment un
determinat número d’habitatges. Nosaltres pensam que s’hagin
d’adquirir o construir, perquè no necessàriament els ha de
construir, tal vegada està bé que la conselleria compri
habitatges ja fet, no necessàriament l’hagi de construir. Per tant,
només seria aquest petit matís.

Diré les poques propostes de resolució a les quals votarem
en contra. Al Partit Popular dues, una evident que és el tema
del Decret de capacitació lingüística a salut. Vostès estan en la
línia de Bauzá, és a dir mèrit, nosaltres estam en la línia
requisit. Per tant, no hi podem estar d’acord. 

I en el tema del Pla d’infraestructures de centres educatius,
clar nosaltres no tenim la visió que s’hagi de fer un nou pla.
Nosaltres tenim la visió que s’ha fet un pla, que ha estat una
bona notícia que es fes aquesta feina i que a més a més és un
pla diguem capaç de ser modificat, és un pla obert. I per tant,
no acabam d’entendre aquesta proposta ni la compartim.

A Podem, tenim 5 propostes de resolució que hi votarem en
contra. Una és l’empresa energètica. Pensam que no hi ha
capacitat, ja no entrarem en altres debats, simplement no hi ha
capacitat financera de muntar una empresa energètica pública. 
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Creació d’una Oficina d’habitatge buit. Nosaltres pensam
que no fa falta crear cap nova oficina, hi ha un Institut Balear
de l’Habitatge, que ja farà la seva feina i hi ha una Llei
d’habitatge en tràmit, que evidentment posa molt l’accent i ens
pareix molt positiu que ho faci, a l’habitatge buit. 

Tercer, vostès com que estan en contra del turisme en
general, també estan en contra del turisme sanitari i
efectivament, fan una proposta de resolució perquè de cap
manera s’incentivi el turisme sanitari, que no sé per què no s’ha
d’incentivar perquè és el turisme de futur, perquè vostès deuen
saber que la població està envellint i que cada vegada reclama
més serveis sanitaris i que tenir una bona infraestructura
sanitària és un dels grans atributs que tenen les Illes Balears, en
relació amb moltes destinacions competidores. Però no, vostès
estan en contra..., estan en contra de la facultat de medicina i
estan en contra del turisme sanitari. 

Paralització del gas natural a Menorca ja ho he explicat i de
doblar l’ecotaxa també ho he explicat i per tant, estam en
contra.

I finalment, a Ciutadans també he explicat que estam en
contra de la proposta de resolució en el tema de
l’adoctrinament de l’escola.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, explicaré grup per grup
quina és la nostra posició i lògicament començaré pel principal,
pel primer grup que ha intervingut que és el Partit Popular. 

He vist una continuïtat entre el discurs del Sr. Company
l’altre dia i que s’emmarca totalment en una de les definicions
de la propaganda, que és aparentar una actitud, però no
acompanyar-la d’aquelles accions polítiques reals que
implementen aquesta actitud. Llavors ara vostès han decidit que
han d’adoptar aquesta figura dialogant, fer veure que fan
propostes de pacte, però tenir una praxi que no possibilita
aquest assoliment del pacte i que, per tant, es converteix en una
posició purament propagandística i això es veu perfectament en
els tòpics que vostè ha utilitzat en la seva presentació, tòpics
que són totalment buits de contingut, com la gran bandera, “les
coses que afavoreixen als ciutadans”, “nosaltres hem fet
propostes de coses que afavoreixen els ciutadans”. 

Per tant, tots aquells punts que ens oposem, és perquè
nosaltres estem en contra de les coses que afavoreixen els
ciutadans, amb aquesta visió apolítica que tots els
posicionaments polítics són neutres i no tenen un efecte
tangible, polític sobre la vida de les persones. Com també
l’altre argument: abaixar impostos, que em sembla que era el
Sr. Melià que deia que abaixar impostos no era necessàriament
una postura populista, però jo ja vaig explicar aquí un altre dia
que debatia amb la Sra. Riera en el tema de fer oposició per

emulació. Clar, és que vostès en el tema d’abaixar impostos, no
tenen cap credibilitat ni una i aquest discurs fàcil de dir “ara és
el moment de baixar impostos perquè l’economia va bé”, doncs
no, perquè continua havent-hi molta gent que ho passa
malament i per proveir les necessitats de la gent que ho passa
malament es necessiten recursos i els recursos d’un lloc o altre
els hem de treure. Jo crec que seria molt més creïble la seva
postura si en lloc d’apel·lar genèricament a la reducció
d’impostos, fessin realment un càlcul de què s’estalvia amb
aquests impostos que vostès voldrien deixar d’ingressar i que
ens diguessin quines despeses voldrien deixar de fer, perquè, és
clar, si d’una banda van demanant que es redueixin impostos i
d’altra van demanant que es dediquin mil milions d’euros en
educació, doncs em sembla que les números no quadren.
Aquest és un exemple que jo li deia que considero un discurs
totalment propagandístic. 

O missatges com “suport a l’escola concertada”. Vostès a
vegades sembla que es prenguin la política com una mena de
partit de futbol, on vostès defensen uns colors i sempre estan
com un mantra amb aquells colors. O quan ens acusen a
nosaltres de ser els antiturístics. Són uns mantres que vostès
van repetint i que doncs, aquest és el nivell, és el gruix de
l’oposició política que fan o de les propostes polítiques que
duen a terme.

Vostè ha volgut reivindicar la moltíssima feina que havien
fet, perquè havien redactat 48 propostes de resolució.
Evidentment jo respecto la feina que vostès han fet per redactar
aquestes 48 propostes de resolució, però jo simplement penso
que és una translació de les diferents mocions, proposicions no
de llei que han portat aquests dos últims mesos, l’han traduït en
forma de propostes de resolució per a aquest debat. I de la
mateixa manera que vostès han fet aquest exercici, nosaltres
respecte de les seves proposicions hem fet el mateix i és que
pensem que sí, que hi ha propostes que vostès fan que són
compartides per la gran part de la cambra, que vostès han estat
capaços de negociar-les amb la majoria o la majoria ha tingut
la flexibilitat de negociar-les amb vostès, i evidentment en tots
aquests temes, com no podia ser d’altra manera, hi continuarem
donant suport. I en els que ja, en tots aquests debats que hem
fet aquests darrers mesos, hem expressat el per què no hi
estàvem d’acord, doncs mantindrem aquesta postura.

Per cert, el dia que vostès tinguin tres diputats, que tal
vegada arribarà, li acceptaré lliçons sobre la dedicació dels
diputats del meu grup amb aquesta cambra, perquè li recordo
que la nostra feina no és encalentir la cadira d’aquesta sala de
plens, sinó participar, participar en el ple, participar en les
comissions i vostès començant pel primer dels seus diputats,
que ja els va dir el Sr. Martí, que a l’erari públic li surt molt
clar el seu sou, fins el darrer dels seus diputats, que ara veig
que no hi és, que és tan darrer que ja ni és ni en el seu grup, és
al Grup Mixt, que té una activitat zero, nul·la a l’activitat
parlamentària. Em sembla que vostè hauria d’anar molt alerta
a retreure als altres grups la feina que fan, perquè li asseguro
que la feina per diputat dels grups petits és molt més alta que la
feina per diputat dels seus grups.

Dit això, vostès ens han fet 4 propostes de transacció que jo
els agraesc i que passaré a fixar la posició sobre elles. La
primera que ens han fet, que és la de substituir el concepte de

 



5478 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 101 / 31 d'octubre de 2017 

“cogestió aeroportuària” per “participació”, evidentment no els
ho podem acceptar. No ho podem acceptar perquè la
desautoritza totalment. Vostès parlen de participació i la
participació per a les institucions de l’Estat ja sabem què vol
dir, que és tu dient el que vulguis, que jo faré el que em doni la
gana. Nosaltres això, aquests regals de consolació ja no ens els
creiem. Per tant, nosaltres quan parlem de cogestió
aeroportuària, el que estem dient és que les autoritats de les
Illes Balears han de participar en aquesta gestió i han de tenir
veu, han de tenir vot i han de tenir poder de decisió. Per tant,
agraint-los la transacció, no la podem acceptar.

Quant la segona que ens fan, dirigida a la nostra proposició
número 3, sobre la tarifa màxima. Bé, em sembla una mica que
la transacció que ens han fet és purament teòrica, no aporta res
i, per tant, tampoc no l’acceptarem.

Respecte de la tercera transacció que ens fan en el nostre
punt número 6, sobre la Llei d’energies renovables que trauen
les figures impositives, tampoc no hi estam d’acord i tampoc no
hi estam d’acord perquè en matèria d’energia quan parlam de
figures impositives no parlam de pressió fiscal, parlam d’unes
mesures de dissuasió d’unes activitats que poden ser
contaminants. Per tant, entra dins el concepte de l’impost verd
que no té res a veure amb aquesta pressió fiscal de la que vostès
tant es queixen sinó que és un mecanisme que té l’administració
per afavorir determinades conductes o per desfavorir-les, que
poden ser lesives per al medi ambient. Per tant, tampoc no
podem acceptar-la.

Després, tampoc no acceptarem la darrera que ens han fet
a la nostra proposició número 8, sobre el Decret de posidònia,
perquè diuen, diuen en la seva transacció, mantenen que no
compta amb el consens necessari. Tenint en compte el
procediment, la tramitació que ha seguit aquest decret, que ha
passat per tots els procediments de participació pública que
podia haver-hi, em pregunto si vostès és que hi han presentat
al·legacions. A mi m’agradaria que em responguessin, el PP ha
presentat al·legacions al Decret de posidònia del qual es queixa
que s’ha fet sense consens? M’agradaria que em pogués
contestar perquè a mi em fa l’efecte que no n’han presentat. 

Per tant, amb això acab la fixació de posició respecte dels
punts del Partit Popular. 

Respecte del punts del Partit Socialista, del Grup Socialista,
en general, com és lògic, hi donarem suport. Dic en general,
però sense deixar d’apuntar que en alguns punts no els donarem
suport i d’alguna manera fer-los una crítica, que jo ja els he fet
algunes vegades en comissió, que és, bé, aquesta recurrència a
em sembla que en gairebé una tercera part dels punts que ens
proposen instem el Govern de l’Estat, la qual cosa... a veure,
instar el Govern de l’Estat si hem d’instar el Govern de l’Estat
pot ser haurem de... bé, reconèixer que realment el nivell
d’autogovern que tenim és molt petit i, per tant, doncs, bé,
benvinguts siguin en aquest punt de vista, però a més a més jo,
d’alguna manera, sempre els faig la crítica de dir, home!, com
tenen vostès un grup parlamentari tan important a Madrid em
sembla que hauríem de fer un esforç per portar a aquest
parlament a debatre coses que realment podem decidir aquí,
perquè clar, aquesta recurrència tan fàcil a instar coses al
Govern central a vegades passant per alt les coses que nosaltres

com a govern i com a institucions de les Balears podem dur a
terme és una estratègia que a mi no m’acaba de convèncer. Tot
i així, en molts de punts estam d’acord evidentment, els
donarem suport, menys a alguns que ara els diré. 

En primer lloc, un punt al que no els donarem suport és al
tercer. El Sr. Melià m’ha fet una referència sobre el temes
aquests de les proposicions a Catalunya, no?, quan me l’ha feta
he hagut de reconèixer que el meu grup no n’havia presentat. Jo
li dic, com li vaig dir allò al Sr. Font, era així, és a dir, realment
totes les proposicions que s’havien presentat venien per part de
l’oposició. També li he de dir que és molt diferent presentar
una proposta de resolució, una entre dues-centes, en aquest
debat, monopolitzar el debat durant una hora d’una moció o
d’una proposició no de llei sobre aquests temes, nosaltres ho
veiem molt diferent. Nosaltres creim que les propostes que ha
fet Podem i que ha fet el Partit Socialista en aquesta matèria
són ben intencionades, però nosaltres en la mateixa línia, que
d’alguna manera vaig voler indicar en aquella..., de fet va ser
una referència que vaig fer unes coses que havia dit el Sr. Font,
nosaltres ens mantenim en la mateixa postura, nosaltres no hi
entrarem i no donarem suport a cap. No donarem suport a cap
perquè estam en una situació en la que donar suport a paraules
com diàleg... bé, són paraules, d’alguna manera, com això que
jo criticava al Partit Popular, que acaben... tothom se les posa
a la boca per defensar coses radicalment diferents, i nosaltres
creim que la situació, pel que fa a Catalunya, és molt greu.
Nosaltres ens hem de centrar en els temes de les Illes,
evidentment sense perjudici de poder donar suport a aquells
temes de drets fonamentals, en aquells temes de dret a
l’autonomia quan calgui, però això no pot ser el centre de la
nostra actuació política perquè no ens paguen per això, ens
paguen per altres coses. Per tant, nosaltres no volem entrar-hi
amb aquest nivell de superficialitat que d’alguna manera tenen
aquestes propostes de resolució, no volem entrar-hi. Per tant,
no donarem suport a cap de les propostes que es presenten
sobre el tema de Catalunya, per tant ja veu que estam força en
la mateixa línia encara que vostè hagi volgut aprofitar per fer-
me un toc d’atenció.

L’altra proposició del Partit Socialista a la qual no donarem
suport, concretament ens abstendrem, és a la 9, que fa
referència al Pla de cultura perquè no veim gaire lògic que un
pla que està precisament en una proposta inicial, és un
document zero, ja instem el Govern a implementar les mesures
que hi ha allà. Creim que el correcte seria que aquest document
segueixi tot el procés d’elaboració i un cop estigui aprovat
lògicament sí, serà el moment d’implementar-lo, però aquí
veiem una certa contradicció. 

També votarem que no a la número 36, a la de la
intervenció del Govern en pla d’ordenació del litoral, perquè
nosaltres creim que hem de ser molt respectuosos, cada
administració ha de cenyir-se a les seves competències i en
aquest sentit nosaltres realment no veim el sentit a afrontar
aquest tema des d’un punt de vista global per a totes les Illes,
sent com és un tema que cal més aviat qui ha de dir el que és
són els consells insulars. 

Respecte del Grup de Podem tenim una postura similar al
Grup Socialista en el sentit que en la seva major part hi
votarem a favor, excepte en alguns punts. La número 5, per
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començar, pel mateix motiu que he dit en el cas del Grup
Socialista, perquè no volem entrar en aquests debats amb
afirmacions una mica propagandístiques respecte de la
problemàtica que en aquests moments hi ha a Catalunya. 

També votarem que no a la número 10, sobre el turisme
sanitari, perquè consideram que no és un problema sobre el que
calgui manifestar-se. 

També votarem en contra de la número 20, de la
paralització del projecte de gas natural a Menorca perquè tot i
que nosaltres doncs som crítics amb alguns elements d’aquest
projecte no creim que estigui justificat paralitzar-lo, a més,
sense tenir en compte els impactes pressupostaris que podria
tenir això. Hem d’anar en compte que hi ha una empresa que és
adjudicatària d’aquest contracte i que, per tant, paralitzar-ho
podria voler dir, tal vegada, acabant pagar més... bé, pagar més
i no beneficiar-nos de les parts positives que pensam que pot
tenir aquest projecte. 

Per últim també vull fer referència a la número 26, la de
doblar l’impost del turisme sostenible. I amb això aprofitaré per
replicar al PP a Podem i a El Pi que han presentat propostes
sobre el tema de doblar l’impost turístic, els vull dir que estam
demostrant un gran desconeixement de com funciona o estan -si
m’ho permeten- demostrant un gran desconeixement de com
funciona aquest impost perquè aquí hem convertit en gran
bandera i en gran cavall de batalla el tema de la quota tributària
de temporada alta i temporada baixa i estan passant per alt el
fet que el 95% de les empreses estan tributant pel sistema
d’estimació objectiva, és a dir, per mòduls, on aquesta quota
tributària no és aplicable. Per tant, estam fent aquí un gran
debat polític sobre un tema que té una incidència baixíssima, té
una incidència baixíssima perquè només fa en estimació directa
un 5% dels establiments. Llavors, jo ho veig com un debat més
simbòlic que real amb la lleugeresa i la importància que tenen
els debats simbòlics, lleugeresa en el sentit que no té cap efecte
pràctic i, per tant, aquí ens estam construint unes grans postures
ideològiques sobre un tema que no té cap transcendència
pràctica, però després evidentment els temes simbòlics tenen
una importància, tenen una importància perquè tenen un efecte
psicològic, tenen un efecte de percepció per al mercat que em
sembla important. Per això, nosaltres estam en contra que en
temporada baixa augmenti aquesta quota, pel tema de la
percepció psicològica.

Per tant, facin menys propaganda amb aquest tema i parlem
més de les coses que realment són... tenen una incidència, tenen
una incidència. Nosaltres gràcies, si m’ho permeten,
reivindicaré la nostra participació i negociació amb el Govern
en aquest tema, és va incloure un índex de desestacionalització
que actua potenciant que els establiments obrin més mesos a
l’any perquè els que obrin més mesos a l’any tenen una
deducció molt important en allò que paguen. A nosaltres això
ens sembla que té un efecte molt més important pràctic, eh?,
sobre la desestacionalització que no només a la quota tributària
que es paga... que paguen només el 5% dels establiments que
són els que estan en aquesta estimació directa. 

No vull acabar sense fer una referència a les proposicions
d’El Pi, lògicament. En aquest cas no puc dir que votarem a
favor de tants temes, com he dit als altres grups que donen

suport al Govern, però simplement els destacaré cinc propostes
a les quals no votarem a favor per motius que vostès ja saben
perquè hem parlat moltes vegades. 

La número 1, informes vinculants, no votarem a favor, així
si es tracta que el consell insular sàpiga com va cada municipi
per això un informe, no cal que sigui vinculant, i vostès ja
saben la nostra visió sobre aquest tema. La número 4 sobre el
increment de l’ecotaxa els he respost ja. La número 5 sobre
dedicar una quantitat fixa al Xylella nosaltres creim que la llei
s’ha de respectar en els seus termes, hi ha una comissió que pot
estudiar... que podria destinar la recaptació aquesta finalitat i,
per tant, em semblaria bé, però no creim que nosaltres aquí
haguem de dir, haguem de determinar a la comissió quina és la
quantitat. Respecte de la número 11, un percentatge fix de
l’impost per als municipis, doncs, evidentment, en la mateixa
línia del que els acab de dir també hi estam en contra. I per
últim, la número 16, respecte de l’impost de successions i de
donacions, ja saben la nostra postura, d’alguna manera m’he
referit al començament quan em referia al Partit Popular sobre
que creia sobre totes aquestes propostes de reduir imposts i, per
tant, també hi votarem en contra. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Passam al Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula la Sra. Sílvia Tur. No vol fer ús de la
paraula? Té la paraula la Sra. Xelo Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. Bon dia novament a tots i a totes. Bé,
una conclusió he de treure de la presentació de les propostes de
tots els grups polítics, i és que si som capaços per un moment
d’abandonar el sectarisme es treuen bones idees de totes
bandes, i és per això que votaré amb més sí que no a les
propostes presentades.

És obvi que les afinitats ideològiques possibiliten que amb
uns grups coincideixi més que amb altres, però si es prova de
veure el contingut i no el redactor les aportacions són en
general substancioses. Per una vegada que dic una cosa bona
també han de protestar?

Si em permeten començaré per allò que no m’agrada. No
m’agrada l’autobombo, no m’agrada quan es percep
descaradament que un fa la pilota al seu propi grup o, molt
pitjor encara, quan es percep que un altre grup se sent en
l’obligació d’actuar de divulgador dels encants del que
comanda. El Govern ha de fer la seva feina i no presumir, i
l’oposició, el mateix, i en alguns casos no presumir, com fan
altres, de glòries passades, (...). Una altra proposta esmentada
de Podem, on aquest grup se sent en l’obligació de mostrar
servitud al Govern reconeixent la reducció de llistes d’espera
quan no és cert, perquè parlant amb els professionals et diuen
que les llistes d’espera només s’han reduït en les primeres
visites, però en detriment de les successives, i això és una
queixa que fan els professionals. I també que hi ha hagut un
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augment de l’eficiència que tan sols veuen ells, perquè a la fi la
transparència esperada d’aquelles llistes segueix aparcada a un
calaix. I també diré no a la proposta d’aquest grup referent a la
disminució del 70% dels barracons, ja que no hem de reduir els
barracons un 70%, és que els hem d’eliminar; així és com
s’havia quedat als acords pel canvi, i el que de moment estam
fent any rere any és augmentar-los, i ara ja ens conformam amb
el 70%; no som tan conformistes com vostès, senyors de
Podem.

Respecte de la proposta de Ciutadans de descongelar el
complement de fidelització que va aprovar i després aturar el
Sr. Thomàs l’any següent, votaré que no perquè no estic
d’acord que tan sols s’apliqui al Grup A1 i no a tot el personal
sanitari, que és com hauria de ser; ja sé que aquests acords,
quan es varen signar, es varen signar només amb aquest grup,
però jo consider que ara s’haurien de reprendre però reprenent
tot el personal sanitari, no només el Grup A1, i per això votaré
en contra.

Diré que no a la proposta del PSIB d’augmentar les places
residencials perquè crec que amaga un corrent privatitzador
dels serveis, és a dir, augmentar residències, sí, però públiques,
i a la proposta posa augmentar tant les públiques com les
concertades, i per això votaré no. 

M’abstendré a les propostes de Podemos i PSIB que parlen
de la renda social garantida, perquè estic d’acord que és millor
alguna cosa que no-res, però crec que hem d’anar cap a la carta
social quant a imports, i definitivament la solució és la renda
bàsica universal. Per tant per això m’abstendré.

Per altra banda hi ha aquelles a les quals donaré suport i que
són propostes de tot l’arc parlamentari. Així per exemple al
PSIB donaré suport a qualsevol proposta que representi una via
per acabar amb el decalatge de finançament que patim. D’El Pi
vull destacar la proposta del tot inclòs i també la regulació de
cotxes, i donaré suport al comerç de proximitat. Quant a MÉS
pe Mallorca, com a republicana i filla de represaliada, votaré a
favor de l’exhumació de fosses de la Guerra Civil, així com al
reconeixement del cos docent de la nostra comunitat, que tants
esforços fa, a voltes en condicions molt precàries. Al Partit
Popular li votaré a favor la seva demanda per reduir la
sinistralitat laboral. De MÉS per Menorca vull destacar la
proposta de facilitació d’allotjament als malalts en el
desplaçament a altres illes, i la defensa del nostre ecosistema.
De Gent per Formentera, la necessària ampliació de l’institut i
l’aplicació de l’ecotaxa al sector nàutic. La defensa que fan la
diputada Montserrat Seijas i Podem en la direcció
d’implementar el rescat farmacològic em pareix imprescindible. 

Evidentment no he pogut anomenar tot el meu sentit de vot
perquè el temps és curt i no em dóna per a més. Tan sols esper
que el Govern no deixi al calaix les moltes propostes que
s’aprovaran avui, que això no quedi com un tràmit pel qual hem
de passar, i que el proper any en mirar enrere es puguin
comprovar els avanços fets en les propostes aprovades. Jo, per
la meva banda, ho miraré exhaustivament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Huertas. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

President, senyores i senyors diputats, bon dia a tothom,
encara que sigui ben bé hora de dinar. Bé, no és fàcil referir-me
amb cinc minuts a prop de 200 propostes de resolució, resulta
més aviat difícil per no dir impossible. En tot cas intentaré fer-
ho servint-me d’algunes consideracions genèriques que
expliquen, crec, el sentit del vot de Ciutadans en molts de
casos, i llavors les completaré amb comentaris més específics.
Però abans de res deixin-me avançar que donarem suport a una
bona partida de propostes, he calculat que a uns dos terços ben
bé, fins i tot per ventura més, i que l’únic que desitjam és que
no ens passi amb elles el que ens ha passat amb les que vàrem
aprovar l’any passat, que més de la meitat encara esperen que
aquest govern se’n cuidi. 

En fi, dit això i respecte de les consideracions genèriques,
el Sr. Melià m’ha precedit ja en el comentari però el faré
igualment: hem procurat no votar mai a favor d’aquestes
propostes que no cercaven altra cosa que la reafirmació de la
política mateixa d’un govern a través de fórmules del tipus “el
Parlament valora” o, pitjor encara, el redundant “el Parlament
valora positivament”, ja que teòricament tota cosa valorable és
positivament. Aquestes fórmules les hem trobades sobretot,
com és natural, en els partits que componen el Govern o que li
donen suport, i de manera prioritària en el Partit Socialista, que
pareix que realment necessita recuperar un poc d’autoestima a
través d’aquests recursos. Clar que el Partit Popular també hi
ha recorregut qualque pic, en aquest cas recordant els seus èxits
passats. Sigui com sigui, en tots aquests casos, i per molt que
poguéssim estar d’acord a vegades amb el sentit de la proposta,
hem optat per l’abstenció. Com també ens hem vist obligats a
optar per l’abstenció en aquells casos en què la proposta
combinava una afirmació, diguem, generalment assumible, amb
una especialment controvertible, aquestes estratègies que com
molt bé saben funcionen a través d’aquesta idea falsa de tot o
res que fa que tampoc no puguis banyar-te i hagis d’acabar
abstenint-te. 

Anem ja de grup parlamentari en grup parlamentari.
Intentaré exposar algunes de les nostres decisions en relació
amb el sentit del vot tan aviat com pugui. Començaré pels
grups de la majoria parlamentària. Quant al Partit Socialista,
evidentment no podem votar a favor de la proposta sobre la
crisi catalana, per desfasada -ja no hi ha govern català a qui
exigir un diàleg, només la perspectiva d’unes eleccions
autonòmiques- i per equivocada. No hi ha res a dialogar, com
ja s’ha vist, amb qui no respecta la llei, i, a propòsit d’això,
avui el Sr. Nel Martí s’ha referit a aquesta nova república
catalana com estat d’Europa; jo m’imagín que és nova
república com a estat d’Europa amb capital a Brussel·les, no?,
tal com estan les coses en aquest moment. En tot cas, això és el
que qualsevol ciutadà en aquest moment dedueix dels fets que
han ocorregut.
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Bé, tornant al Partit Socialista, també m’hi afegiria aquí per
no parlar d’aquest original concepte de plurinacionalitat que
també apareix i que té el partit de Pedro Sánchez.

Tampoc no votarem a favor de la proposta d’eliminació
de... que demana, perdó, la derogació de l’article que deroga
els dos períodes de rebaixa ni de la proposta relativa a aquest
pla de cultura que parteix d’uns pressupòsits culturals que per
a nosaltres som completament inacceptables. 

Ah!, i això sí, ens felicitam que hi hagi propostes que
recullin velles demandes nostres com la número 27 que
recupera el Decret de garantia de demora i el defensor de
l’usuari a la sanitat, llàstima que no ho hagin fet durant aquest
2017 que és al que es varen comprometre ara fa just un any.

Respecte de MÉS per Mallorca, per ventura el més rellevant
és que votarem a favor d’una bona partida de propostes, dic
rellevant per inesperada. Entre les propostes que no podem
aprovar òbviament hi ha les que promouen la desobediència
pura i simple a la llei, també la relativa al fons de suficiència i
la de Catalunya, un cop més pel que ja hem exposat abans.

De MÉS per Menorca, a més d’alguna proposta d’aquestes
que sonen a laudatio del Govern, com la que constata l’esforç
del Govern, etc., no donam suport tampoc a la que demana la
gestió de ports i aeroports, en consonància amb una postura que
ja hem manifestat en debats anteriors ni a la que consisteix a fer
efectives modificacions que varen incrustar a la Llei de
capitalitat de Palma i no perquè no hi estiguem a favor, sinó
perquè creim que estan fora de la llei que tocarien estar. Ja els
ho vàrem dir en aquell moment.

Respecte de Podem i a part d’agrair-los aquesta transacció
que acceptam d’aquests sis a vuit mesos que ens proposen
respecte a la nostra proposta 3, ens trobam en un sentit de vot
bastant dividit, votarem a favor de propostes com les que
afecten les llistes d’espera, la reducció de barracons, la petició
d’un increment pressupostari per lluitar contra la violència
masclista, la inversió en recerca, desenvolupament i innovació
i d’altres, i votarem en contra de les que reclamen condonació
del deute, reconeixement de plurinacionalitat, rebuig de la
promoció del turisme sanitari o augment de les empreses
públiques.

Finalment, dins aquest bloc progovernamental també feim
comptes votar a favor de totes les propostes de Gent per
Formentera, llevat -això sí- de la que demana, si no record
malament en aquest moment... l’aplicació de l’impost de
turisme sostenible al sector nàutic.

Respecte del bloc d’oposició, del qual formam part, tenim
poques divergències francament respecte del conjunt de les
propostes presentades. La gran majoria les votarem a favor. 

Tal i com ja he dit no donarem suport al cas del Partit
Popular a aquelles que tenen aquest regust de vella glòria
passada i en el cas d’El Pi a les que van contra l’interès general
o no responen al nostre entendre a la realitat com ara aquesta
demanda al Govern perquè lluiti amb tots els mecanismes al
seu abast contra la involució i la recentralització del model
d’estat.

I finalment respecte de les propostes de les diputades
Huertas i Seijas, amb qui compartim grup parlamentari, també
votarem a favor de totes les presentades per la primera, per la
diputada Huertas...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pericay, per favor, vagi acabant.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Acab tot d’una, ... excepte aquella en què demana aprovar
un decret de mínims a la Universitat, només ens faltaria això
per seguir fomentant l’endogàmia universitària. I en el cas de
la diputada Seijas només votarem a favor de la que sol·licita
que es facin públics tots els estudis que aquest govern i els
anteriors han finançat amb doblers públics.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Passam a la intervenció del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Bel Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president. Bé, començaré amb les propostes de
transacció que el nostre grup ha fet al Grup de MÉS per
Menorca on... amb el qual en compartim moltíssimes, quasi bé
totes, excepte dues que al final hem aconseguit una transacció,
no?, la que fa referència al punt número 6 de MÉS per Menorca
on ells demanaven presentar un projecte de llei a l’energia
renovables contra el canvi climàtic abans de 2018 i que
s’incloguessin mesures impositives a les grans companyies
elèctriques i grans empreses contaminants, hem arribat a una
transacció on... la redacció queda, efectivament, demanar al
Govern que presenti aquesta llei d’energies renovables i contra
el canvi climàtic abans de l’any 2018 i també estudiar mesures
impositives a les grans companyies elèctriques i grans empreses
contaminants i establir les normes corresponents. 

Crec que també és important ara aquí destacar la qüestió
impositiva que es va repetint en un parell de grups polítics que
han fet distintes propostes de resolució en sentit contrari. Hem
de dir clarament que nosaltres estam a favor d’una fiscalitat que
ajudi a repartir la riquesa, que no estam d’acord... que la nostra
posició és que qui més té més ha de pagar.

Aquest govern va instaurar, va fer una altra vegada un
impost de turisme sostenible que ara ha estat augmentat,
nosaltres pensam que de la forma equitativa i equilibrada. A
partir d’aquí no som partidaris de crear noves figures
impositives. Pensam que els ciutadans estan pagant doblers,
estan pagant una part important també d’allò que ells estan
guanyant, però no es tracta de carregar més, dic jo, perquè aquí
hi ha hagut distintes posicions damunt aquesta qüestió.
Estudiar, mirar, veure possibilitats, no hi estam tancats, però en
principi no som partidaris d'incidir en la qüestió impositiva als
ciutadans d’aquestes illes perquè al final moltes de figures
impositives acaben damunt els ciutadans i això pensam que ja
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suportam una càrrega impositiva, equilibrada, adequada, però
no pujar-la més.

Pel que fa a la proposta de resolució número 14 de MÉS per
Menorca hem acceptat també la transacció en el sentit... bé,
hem proposat -perdonau- aquesta transacció d’instar el Govern
de les Illes Balears a licitar el projecte pilot de recarrega de
l’aqüifer de Migjorn de Menorca dins el primer trimestre de
l’any 2018.

Aquestes són les propostes que si són acceptades votarem
que sí.

Respecte d’El Pi, hem proposat una sèrie de transaccions
que crec que tenen possibilitat de ser acceptades pel que s'ha
dit, pel que he estat veient en aquest temps, al mateix temps dir-
los que la que ens han fet a nosaltres a la nostra proposta de
resolució núm. 7, en lloc de “garantir” posar “afavorir”, a
nosaltres ens sembla bé.

També els he de dir que acceptam la transacció a la nostra
proposta de resolució del 33 on vostès proposen “adquisició”
a més de “la construcció”, això per part nostra ho acceptaríem.

Hem presentat també una altra proposta de transacció a El
Pi, a la seva proposta de resolució núm. 5 on en lloc dels 20
milions que es proposen per a la lluita contra el Xylella ho
rebaixaríem bastant més, a 10, amb una visió, amb un caràcter
plurianual amb 2018 i 2019 i en principi desvinculat de
l’impost turístic, la qual cosa no vol dir que no hagi de ser de
l’impost, però no vincular-ho per tenir encara més possibilitats
i més flexibilitat.

Els vull comentar que no acceptarem o que no estam
d’acord amb moltes de les seves propostes, no?, en aquestes
transaccionades sí, però en altres no. Jo voldria fer èmfasi en el
que vostè en la seva proposta que fa referència a la zonificació,
nosaltres seguim pensant que són els consells els que han de fer
aquesta zonificació, són les institucions que fan el pla
territorial, és el qui fa el PIAT, és la seva tasca i té els
coneixements més que suficients per saber perfectament allò
que passa a cadascun dels municipis, cadascun dels consells a
cadascuna de les seves illes. 

A més jo sempre li dic el mateix i crec que és que no... vaja,
segur que no ens entenem, tenim un sostre de places, aquest
sostre opera per a cada illa, o sigui, hi haurà un sostre a cada
illa i si cada un dels ajuntaments no tenen una forma de
coordinar-se, per dir-ho de qualque manera, ens pot passar que
un municipi es faci amb totes les altres, no en tenguin, hi ha
d’haver, ho tenim de manera claríssima, un òrgan
supramunicipal que vetlli per aquest equilibri, per aquesta
distribució equilibrada la qual pensam que és absolutament
necessària. Per això nosaltres no hi estam d’acord.

Respecte de l’impost, nosaltres pensam que tampoc no
acceptarem la seva proposta de resolució, nosaltres pensam que
així com està plantejat amb aquesta pujada, és absolutament
correcte, no incideix sobre la demanda, ni ha d’incidir sobre la
demanda, ho hem vist aquesta darrera temporada de forma
clara i evident, no fa falta anar a cap estudi, n’hi ha prou a
sortir al carrer i veure-ho i, a partir d’aquí, nosaltres entenem

que és una pujada raonable i equilibrada, de la forma que
nosaltres ho fem. No entenem aquest èmfasi en la modificació
d’una qüestió que nosaltres entenem que és bona, és suficient
i que ha tengut una acceptació bona.

Respecte de les propostes del Partit Popular, els comentaré
que ens han proposat dues transaccions i que no les acceptarem
cap de les dues. Faré èmfasi, sobretot, en una que em crida molt
l’atenció, em crida molt l’atenció després de tots els discursos
de la Sra. Prohens; faig referència a l’esmena que ens... a la
transacció que ens proposen a la nostra proposta de resolució
15. Entenem que vostès no estan d’acord amb el 75% de les
bonificacions del transport marítim i aeri entre illes i la resta,
i que tampoc no estan d’acord amb eliminar les taxes aèries en
temporada baixa. Ens sembla, només amb aquesta jo crec que
ja es veu perfectament el tarannà i la demagògia amb la qual
moltes d’aquestes estan fetes, moltes de les seves propostes de
resolució estan fetes, només amb aquesta ja queda totalment
retratat, perquè aquí anam en contra... vostès van a favor dels
empresaris, a favor de l’empresa, la creació de riquesa, els
empresaris, abaixar imposts i tot això, però a l’hora d’abaixar
aquestes taxes aèries a vostès no els va bé, no els va bé de cap
manera.

Ens sembla roí, quasi quasi, si li he de dir la veritat, ens
sembla totalment roí; llavors, nosaltres, evidentment, no
acceptam aquesta ni l’altra que havien fet referent al català, que
havia quedat claríssimament de manifest la nostra posició en
moltíssims de debats.

Dir-li, per una altra part, que acceptarem prou de les seves
propostes de resolució, si jo no m’he errada, n’hi acceptam com
a dotze o tretze, res a veure amb el tarannà que varen exhibir i
dur a terme a l’anterior legislatura. Jo recordava ara que a l’any
2013, i ara no sé exactament què degué passar, no ens en varen
aprovar ni una, o sigui, ni una, ni si instàvem un, ni si instàvem
l’altre.

Una altra qüestió que em sembla important, vostè de
qualque manera o clarament ha criticat que hi hagués, també ho
ha fet el Sr. Castells, propostes de resolució del nostre grup
instant el Govern de l’Estat, que denota una certa manca
d’autonomia. Bé, denota una realitat, Sr. Castells, una realitat
que volem canviar, la volem canviar precisament amb aquestes
propostes de resolució que hem dut aquí d’altres vegades i que
avui en duem una, i que farem una transacció, que necessitam
un nou model de convivència de les comunitats autònomes a tot
l’Estat espanyol. I com que el volem canviar, no ens seiem i
esperam que el canviem, mentrestant i mentre no es canviï
instam i continuarem instant el Govern de l’Estat perquè ens
doni resposta a aquelles inquietuds que són necessàries per al
Govern i per als ciutadans d’aquestes illes. Potser, vaja, a vostè
no li agraden, però nosaltres pensam que són totalment i
absolutament necessàries.

I ens crida l’atenció una altra cosa respecte del Partit
Popular, Sra. Prohens, vostès que tenen el Govern del Sr.
Rajoy, jo pens que és un govern amb molts problemes, a part
dels que ja coneixem claríssimament, té uns problemes de
diàleg, uns problemes de poder treure uns pressuposts, quasi
res!, un govern que està tapat ara tot per la qüestió de
Catalunya, que jo no vull dir que no sigui important, és molt
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important, i per això s’ha parlat aquí com es parla d’aquelles
qüestions en aquest parlament que preocupen els ciutadans, no
en exclusiva hem parlat d’aquesta qüestió, però és important,
a mi em sembla el més natural del món que sí s’hagi parlat
d’aquesta qüestió; però el que això tapa és una inoperància del
Govern de l’Estat, una inoperància en dur al parlament, no ja,
és que, evidentment, no l’ha dur perquè no l’aprovarà una llei
de pressuposts, la més important, perquè no té suports, perquè
està estancat, perquè els havia d’aprovar cada setmana i no els
aprovava, perquè distints grups polítics li han dit: no vas bé,
nosaltres no te’ls aprovarem, perquè ha estat incapaç i perquè
sembla que continua essent incapaç. I perquè torn dir que a
hores d’ara ningú no té la seguretat, jo pens que no la tenen ni
en el Govern d’Espanya, que a l’any que ve tendrem uns
pressuposts aprovats. Ha incomplert un precepte constitucional,
després de totes les lliçons de legalitat que hem sentit, i que
nosaltres pensam que és necessari, per suposat, respectar,
faltaria més, la Constitució i la legalitat, el Govern de l’Estat
l’ha incomplerta en una cosa tan important com aquesta, perquè
els podria haver presentats i començats a negociar, però és que
ni els ha aprovat, perquè sap que no els aprovarà, perquè dins
el Parlament ho té fatal. Doncs, és començar a fer la feina.

Però, a part de tota aquesta qüestió, el que jo li dic, Sra.
Prohens, és que totes aquestes propostes...

(Remor de veus)

... de resolució, que a mi em crida moltíssim l’atenció que de
totes vostès només en fan dues instant el Govern de l’Estat,
dues raquítiques propostes de resolució.

(Alguns aplaudiments)

Molt malament! Però bé, aquí tot té solució. Jo li deman de
forma clara que doni suport a tota aquesta quantitat que
nosaltres hem fet, que n’hem fet un percentatge absolutament
i totalment natural davant les demandes i reivindicacions que
tenim, li deman de forma clara i contundent que es retratin i
donin suport, si de veres vostès volen instar el Govern de
Madrid, el Govern del Sr. Rajoy, que ajudi aquesta comunitat.
Perquè no podrà trobar més... no podrà trobar propostes més
sensates, més necessàries i més fonamentades que les que fem
al Govern de Madrid, no les podrà trobar i, si les troba, digui-
m’ho, però no les trobarà.

O sigui que li deman, per favor, que el Grup Popular doni
resposta clara que es troba devora els ciutadans d’aquestes illes
no de boca, sinó de fets, i ell, que té l’ocasió i té l’oportunitat,
i teòricament té tant de pes polític, doncs que les aprovi i que
anem tots junts a Madrid a demanar aquesta sèrie de propostes
de resolució que nosaltres tenim respecte del Govern de l’Estat.

Comentar-los després, ja passant... bé, podríem seguir
parlant d’altres propostes que ha fetes i que nosaltres no
acceptarem. En general, dir-li que les propostes que ens ha fet
el Grup Popular, les que són demagògiques, evidentment no les
acceptarem i sí acceptarem, com ja li he dit, una bona partida
d’aquestes que ens semblen raonables, ens semblen coherents
i, amb molt de gust, els acceptarem, contràriament a la línia que
vostès varen dur a la passada legislatura, de zero, de zero, de
zero.

Pel que fa al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, dir-los
que en principi els donarem suport a totes, excepte a la nou,
que ens trobam pendents d’una transacció, que tal vegada es
podrà fer d’aquí a un moment. I que tenim també plantejada
una transacció a la 21, que, en principi, a nosaltres ens sembla
bé.

A Podem Illes Balears, majoritàriament també els acceptam.
N’hi ha una sèrie que encara transaccionam; a la 20,
concretament, li diria que no, nosaltres no som partidaris de
suprimir i d’aturar l’arribada del gas a Menorca, com vostè
proposa a la seva proposta de resolució, entenem que no està
justificat, no procedeix, i seria un greu perjudici per als
ciutadans de l’illa de Menorca.

Respecte de la 26, de doblar l’import de l’impost tot l’any,
tampoc no li acceptarem, perquè pensam que amb la nova tarifa
que s’ha aprovat és prou suficient i equilibrada i pensam que no
és qüestió d’apujar-les.

Molt ràpidament, a la Sra. Seijas i a la Sra. Huertas, no
acceptarem les seves propostes de resolució. Moltes van en
sentit contrari del que nosaltres pensam, per fer un esment en
concret, em crida molt l’atenció la número... crec que era la
primera de la Sra. Seijas, on demanava un adjunt al Síndic de
Greuges, si no vaig errada, sí?, i no tenim Síndic de Greuges,
i m’ha semblat, no ho sé, prou fora de lloc, si li he de dir.

Respecte de les de Ciudadanos, dir-los que... al Grup Mixt
de Ciudadanos, n’hi acceptarem una bona partida, hem fet feina
alguns grups que donen suport al Govern en una transacció amb
la qual crec que hi ha hagut un acord, i en aquest sentit
nosaltres també li donarem suport.

Llavors, votarem que sí a la 2, a la 4 i a la 5, i si qualque
qüestió, doncs ho podem, en tot cas, aclarir.

A Gent per Formentera els els votarem totes a favor, hi ha
hagut un acord ja d’una que hi havia una sèrie de qüestions
pendents, però les votam a favor.

I ja està, Sr. President. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Bé, abans de... ara faríem un recés,
abans de fer el recés sí que agrairia els portaveus que no han
entregat la graella amb el sentit de les votacions als nostres
lletrats que, per favor, ho facin.

Després que, per favor, sobre les 17.00 hores intentem ser
tots els diputats i diputades...

(Remor de veus)

... -deixau-me acabar de parlar, per favor, deixau-me acabar de
parlar-, que sobre les 17.00 hores procurem tots els diputats i
diputades ser dins la cambra per començar les votacions.

(Remor de veus)
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I ara sí, faríem un recés de les 15.30 fins a les16.30.
D’acord?

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda novament, senyores diputades i senyors diputats,
membres del Govern...

(Remor de veus)

Per favor, guardin un poquet de silenci, ocupin els seus
escons per favor.

Passam a les intervencions de rèplica dels grups
parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la
Sra. Margalida Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes senyores i senyors
diputats, membres del Govern. No puc tornar saludar la Sra.
Presidenta del Govern, la Sra. Armengol, en el debat de l’any
passat va ser a Brussel·les, per sort ella va tornar, no va tenir
cap problema per tornar presidir aquest Govern, però avui ha
estat absent durant tot aquest discurs, això és una mostra del
respecte a aquest Parlament i del respecte als grups
parlamentaris que hem fet la feina durant aquesta setmana per
presentar propostes de resolució.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Mirin, a mi m’han tornat sorprendre avui, perquè han tornat
pujar a aquesta tribuna a combatre i a combatre contra el Partit
Popular i ja els vàrem dir que aquí no ens hi trobarien, els ho va
dir el president Company, els va dir que nosaltres venim a
debatre, a debatre propostes de resolució concretes. I el que ens
ha sorprès encara més és que si la setmana passada, pareixia
que qui es presentava en aquest debat de política general per
valorar la seva gestió, estones era José Ramón Bauzá i estones
era Biel Company, avui resulta que el que s’hi presentava era
Mariano Rajoy i ens han recriminat que no haguéssim presentat
més propostes des del Partit Popular instant el Govern de
l’Estat. 

Jo no sé si aquests somnis s’acabaran mai, però comença a
ser hora que es despertin perquè en dos anys i mig, els ho torn
repetir, qui governen són vostès i qui fa el control al Govern
som els grups que som a l’oposició. I si volen seguir
combatent, ho facin, però quedaran tot sols, acabaran
combatent entre vosaltres, encara que això crec que no estarem
molt a veure-ho.

És hora de començar a construir i aquí han tornat pujar
diferents grups i han parlat molt de Catalunya, avui que el Partit
Popular no havia parlat de Catalunya. I avui s’ha de ser
agosarat, s’ha de ser agosarat amb la situació esperpèntica, en
la situació molt greu que es viu, que pugi aquí algun grup
encara a defensar els posicionaments independentistes del Sr.
Carles Puigdemont. I s’ha de ser agosarat que pugin aquí també
els membres de Podemos, després de l’aplicació de l’article

155 per part del Sr. Pablo Iglesias a Podemos de Catalunya.
Això sí que ha estat una aplicació del 155 clara i llampant...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I els ho torn dir, ho explicaré al Sr. Morrás perquè crec que
encara no ho ha entès. D’on surten els mil milions d’euros més
que ara té aquest Govern i que no està prioritzant perquè ho
notin els ciutadans. En el 2012 el Govern del Partit Popular va
tancar l’any amb uns ingressos no financers de 2.777 milions.
En el 2017 tancaran l’any més o manco amb 3.700 milions.
Això no són mil milions més, són més de mil milions més que
tenen per gastar i que no haurien de tenir totes aquestes
mancances, totes aquestes deficiències que tenen.

I no és un descuit Sr. Morrás, quan governes i véns d’un
govern que cada any ha tancat pressuposts on les despeses
superaven els ingressos en mil milions d’euros sistemàticament,
s’han d’aplicar polítiques i s’han d’aplicar polítiques que ja els
he dit, que amb aquests mil milions que tenen vostès ara,
nosaltres moltes no les hauríem aplicades. Però ho vàrem haver
de fer, perquè teníem uns dèficits històrics en aquesta
comunitat autònoma, perquè no teníem els ingressos fruit de la
recuperació econòmica que tenen vostès i perquè ens vàrem
trobar 1.600 milions d’euros de factures dins els calaixos.

I ja contestaré la Sra. Bel Oliver quant a la proposta del
REB. I li tornaré dir, nosaltres hem presentat una esmena
perquè aquest REB, que hi estam d’acord i que estam negociant
tots a Madrid, s’apliqui en els propers pressuposts. I em sembla
d’una total irresponsabilitat pujar aquí dalt i acusar el Govern
del Partit Popular a nivell estatal de no aprovar pressuposts, no
sé si és que no sap fer números, si no sap controlar l’aritmètica
parlamentària. Però el Govern del Partit Popular a Madrid no
té la majoria suficient per aprovar uns pressuposts.

(Remor de veus)

Vostès hi tenen molt a dir, quan dic vostès me referesc al
Partit Socialista, no sé on estan vostès...

(Remor de veus)

I que vengui aquí i critiqui que el Govern de Mariano Rajoy
presentarà o no presentarà pressuposts, l’únic govern que ha
hagut de prorrogar pressuposts aquí a les Illes Balears, que va
ser el Govern del segon pacte, també Sra. Oliver s’ha de ser
molt agosarat. 

Quant a les esmenes. Dir que hem negociat amb Podem una
esmena quant al servei d’al·lergologia, sempre i quan hi hagi un
pla de viabilitat que estigui presentat en el termini màxim de 2
mesos en aquest Parlament i així ho determini. Acceptarem
l’esmena de MÉS pel que fa al pla de cultura. I a la proposta de
resolució que presentava MÉS a favor del món educatiu,
nosaltres els votarem a favor, encara que no acceptin la nostra
esmena, però no entenem on és el conflicte de voler afegir que
prevalgui l’interès del menor. Nosaltres sens dubte no veiem
aquesta frase on pot crear conflicte, que el món educatiu
prevalgui l’interès del menor.
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Quant a les esmenes d’El Pi, i vaig acabant, ens abstendrem
a l’esmena del Xylella, jo ho he dit avui matí al Sr. Pep Melià,
que si em justificava els 20 milions d’euros hi votàvem a favor,
ara ja no són 20 milions, són 10 milions. En qualsevol cas
nosaltres consideram que hi ha d’haver una inversió pel tema
del Xylella, però ens pareix arriscat, perquè no ens han sabut
justificar aquesta quantitat, limitar-ho a 10 milions d’euros.

I també acceptam una esmena d’El Pi a la nostra proposta
39, pel que fa a l’escola concertada.

I ara ja hem fet la nostra feina, l’encàrrec està en mans del
Govern. Per tant, no es tracta només aquí de pujar a posar-se
medalles Sra. Oliver, si ens accepten...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens, per favor vagi acabant.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

...o no ens accepten esmenes a les propostes de resolució,
sinó que a part d’aprovar-les, les han d’executar. Jo no sé si
aconseguiran que aquest Parlament sigui el centre de la vida
política, però almanco podrien intentar no riure-se’n i que
aquesta feina que hem fet, aquestes propostes de resolució no
siguin paper banyat.

I ara abans d’acabar, si me deixa 2 segons Sr. President,
voldria en nom del Grup Parlamentari Popular dir unes
paraules a la Sra. Capellà, que avui se’ns acomiada d’aquesta
cambra. Dir-li que perdem una bona diputada, donar-li les
gràcies pel seu tarannà, per la seva capacitat de negociació que
ha demostrat en grans lleis que hem consensuat aquesta
legislatura i que sense el seu tarannà tot hauria estat molt més
complicat.

Molta sort i molts d’encerts!

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Té la paraula pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bé, gràcies, Sr. President. Sra. Prohens, la diferencia entre
un 155 que restringe libertades y decisiones y capacidad de
decisión, con respecto a otra decisión que lo único que pretende
es que se pueda decidir por parte de la militancia de las
inscritas y los inscritos, qué tipo de coalición electoral o de qué
forma se presenta una organización política a las elecciones,
creo que no tiene ni siquiera punto de comparación...

(Alguns aplaudiments)

Es decir, uno tiene cariz represivo y otro tiene carácter
democrático...

(Remor de veus i algunes rialles)

...creo que es totalmente contrario... Lo que pasa es que yo
lo entiendo, ustedes están acostumbrados a estas cosas, a que
se decida Rajoy..., o bueno, si fuese Rajoy, porque a lo mejor
quien decide son intereses económicos distintos y muy ajenos
a lo que son partidos y personas elegidas democráticamente.

(Remor de veus)

Pero bueno, en cualquier caso, bueno, Sr. Melià, aquí
podríamos hacer algún tipo de proclama o instar, nos parece
que no podemos instar desde aquí a la UIB, porque la UIB es
un ente autónomo y por lo tanto, no cabe instarle a nada, y
menos a que tenga más o menos prestigio, porque eso
dependerá también de la forma que resuelvan sus cosas
endogámicas...

(Remor de veus)

..., pero en cualquier caso no corresponde a esta cámara
hacerlo.

Miren, yo voy a contestar también respecto a las dudas que
existen sobre la creación de la oficina de vivienda vacía,
porque claro aquí estamos reconociendo todas y todos que
existe un problema de vivienda, que existe un problema de
gente que necesita casas y resulta que hay casas vacías. Desde
hace muchos años ya estamos hablando de que hay casas sin
gente, hay gente sin casas. Bien, pues entendemos que dentro
de la estructura del IBAVI, no creando una estructura nueva,
dentro de la estructura del IBAVI, puede haber un grupo de
trabajo concreto para dedicarse a movilizar viviendas vacías, y
eso es lo que nosotros denominamos oficina de vivienda vacía,
es decir, un grupo de personas que están trabajando para
localizar y movilizar, para pasar al mercado de alquiler anual
viviendas que están desocupadas.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Esa es la intención, y por eso no entendemos el porqué de
negarse a la creación de esa oficina. Si estamos todos de
acuerdo en que hace falta mover... Bueno, porque es que a lo
mejor..., ¿o no estamos de acuerdo en que hay problemas de
vivienda?, porque claro, a lo mejor, no sé... Silencio, hay
silencio. ¿Tenemos problemas de vivienda o no?

(Remor de veus)

Tenemos, tenemos, de acuerdo. Pues entonces si tenemos
problema de vivienda lo que tenemos que hacer es intentar
localizar esas viviendas vacías para que sean ocupadas por las
familias que lo necesitan. Bien.

Señor... MÉS per Menorca..., sí, perdón...

(Algunes rialles)

..., Castells, Sr. Castells. Mire, nosotros tenemos claro que se
está pagando por estimación objetiva el impuesto de turismo
sostenible, y no es un hecho únicamente testimonial la
propuesta que estamos diciendo de que se amplíe en temporada
baja también esa duplicidad del impuesto. ¿Por qué? Porque
entendemos que también esas personas inciden en la calidad de
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nuestro medio ambiente y tienen que pagar ese impuesto para
poder compensar ese detrimento del medio ambiente que hay,
y no es únicamente testimonial. Por nosotros estarían pagando
la mayoría de las empresas por estimación directa pero, claro,
parece que no hay condiciones como para que se haga así; es
más, la estimación objetiva también subiría de importe si es que
se suben todos los importes, o sea, todo es escalable. Por lo
tanto nosotros seguimos entendiendo que no es tan testimonial
la subida de este impuesto también en temporada baja.

Queremos hacer, en aras a poder conseguir el mayor
consenso posible respecto a la proposición de resolución
novena de MÉS, queremos proponer un nuevo texto, que es que
el Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno de las
Islas Baleares a que, mentre no es reformi el sistema de
finançament, suspengui la retenció dels fons de suficiència a
les Illes Balears per tal de compensar el deute històric
atribuïble al dèficit de finançament. Esa es la nueva...,
atribuïble al dèficit de finançament. Ese es el texto que
presentamos.

Por último, Sra. Capellà, le deseamos desde Podem Illes
Balears lo mejor después de esta aventura institucional que ha
tenido, y reconociéndole su actitud, su talante y su valía en este
periodo en el que hemos coincidido en esta cámara.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Torn de paraula del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca. Des d’aquí també, des de la Presidència,
vull lloar la gran tasca legislativa que també ha fet la Sra.
Capellà, emprant la paraula, arribant a consensos i utilitzant el
diàleg com a arma. Salut i força.

(Algunes rialles i aplaudiments)

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Jo voldria indicar
que acceptam les transaccions del Grup Parlamentari Podem
respecte de la número 9, el fons de suficiència, que ja l’ha
llegida; la número 21, de fiscalitat verda, que també ha indicat
abans; i respecte de la 22, referida a lloguer de cotxes, els
voldríem proposar llevar la darrera frase, que és la referència
a l’eficiència energètica, i quedaria d’aquesta manera. 

Voldria sol·licitar al president del Parlament uns minuts
per..., bé, em toca acomiadar-me.

No és aquest el tema de la meva intervenció, però voldria
aprofitar aquests minuts sobretot per agrair les mostres de
suport que m’han donat vostès, no només avui sinó també tots
aquests anys. Jo sol fer cas dels poetes, dels bons poetes; avui
el Sr. Castells i els companys de Menorca m’han regalat un
llibre de poesia menorquina, i avui record aquells versos de
José Agustín Goytisolo, Palabras para Julia, en què escrivia:
“Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas
no puedo más y aquí me quedo”. 

Idò em sap molt de greu però jo qued aquí, perquè
senzillament no puc més. Per motius professionals no vaig
poder deixar les meves classes, els meus projectes a la
Universitat, i he compaginat així com he pogut, i vostès ho han
vist, el Parlament, la Universitat, la família aquests dos últims
dos anys i mig. Segurament hi ha qualcú que ho pot fer; jo no
he pogut o no n’he sabut, perquè hi ha molt per fer en aquest
parlament, i jo senzillament no tenc temps ni forces per
dedicar-m’hi com es mereixen tant el Parlament com la
Universitat, i per això ho deix.

Els vull agrair, en tot cas, l’oportunitat que m’han donat
vostès de discutir i dur endavant lleis que consider molt
importants, i sobretot al meu grup l’oportunitat que m’han
donat de dedicar-me a lleis que sé, que sabem, que han canviat
o han millorat la vida de les persones, i també a tots vostès els
vull agrair que hagin treballat per dur-les endavant: la Llei
d’igualtat, la Llei d’accessibilitat universal, la Llei de renda
social, la Llei LGTBI, la Llei de fosses... Crec que tots hem
d’estar orgullosos d’aquestes lleis i dels consensos que hem
aconseguit en aquesta cambra, cosa que a vegades des de fora
s’estranyen. I també volia constatar que si treballam junts,
sense retrets, cada dia, pensant en les persones, som
imparables, almanco aquí. Ens falta aconseguir que no ens
aturin a Madrid i jo confii en vostès perquè així sigui possible,
perquè encara hem de fer molt. 

També els vull agrair el que he après de molts de vostès
aquests anys, tant de diputats de tots els grups, de consellers i
conselleres, dels lletrats, la lletrada; realment per a mi ha estat
apassionant fer lleis i compartir diferents visions sobre un
mateix tema i trobar aquella fórmula, aquella paraula, aquella
coma, aquell punt, que ha aconseguit fer desencallar una
negociació. Jo ara podria dir-los, de cada article de cada llei en
què he intervingut, per què o per qui ha quedat així, i d’alguna
manera tots i totes feim història. Així que deix el Parlament,
deix la política, però seguesc en el camí, com deia Goytisolo,
ara apartada perquè, bé, tot té el seu moment i jo ara m’he de
centrar en la meva feina i també en la meva família.

Gràcies Joana Aina, David, Bel, Toni, Biel, companys i
companyes de Menorca, per aquests dos anys de feina intensa
pel nostre país; els grups petits tenen això, que hem de fer
molta feina, però això també fa que estiguem més units i més
unides. Gràcies als diputats i a les diputades amb qui he estat
compartint més feina: pel caràcter tan conciliador de Maria
Antònia Sureda: pel que he après del Sr. Jerez, que crec que és
un exemple del fet que ens podem arribar a entendre fins i tot
un a qui agraden els toros i una a qui també, però vius, però,
bé...

(Rialles)

...crec que trobarem en qualque moment el punt; la Sra.
Fernández també, he après molt de vostè, vostè un dia va
aprendre de mi com a alumna. I jo, la veritat, compartint escó
amb vostès, companys de Podem, amb qui he compartit..., eh,
Laura; el Sr. Saura, que intenta dur-nos la filosofia i els filòsofs
a aquesta cambra però no sempre ho aconsegueix; la Sra.
Maicas... I als companys ja del meu grup ja els ho he dit, i amb
els que he estat. També fent feina amb el Grup Socialista; la
Sra. Cano, sempre feminista; la Sra. Obrador, que va fer una
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feinada en la Llei d’accessibilitat universal, també amb molta
sensibilitat; el Sr. Morrás, amb els seus discursos també tots
plens de poesia; el Sr. Garau, que també ara ens durà una llei
que canviarà i millorarà la vida de les persones.

Gràcies, consellers, conselleres, que he après també
moltíssim amb vosaltres, Sra. Santiago, sempre, i Sr. Barceló
també, a tots, també agrair-vos a tots.

Gràcies també als lletrats, a la lletrada, al personal de la
casa, gràcies per la seva dedicació i el seu compromís i pel que
he après amb tots vostès.

I gràcies, president, per la seva dedicació, que també sé que
costa, i per deixar-me emprar aquests cinc minuts.

I finalment, si m’ho permeten, els faria dos precs, ja que
me’n vaig: en primer lloc, cuida-vos, cuida-vos perquè la
política és molt dura, jo ho he pogut comprovar, sobretot en els
grups petits ho notam més, jo he acabat esgotada mentalment.
Cercau temps per cuidar-vos, exigiu conciliar i exigiu tenir el
vostre temps perquè vosaltres i les vostres famílies s’ho
mereixen.

Aplaudiu els més petits, jo una cosa que no he entès mai
aquí és per què aquesta reticència a aplaudir quan s’ha fet un
bon discurs, però no és el nostre grup, jo crec que això s’hauria
de superar.

Arreglau l’aire condicionat, també, per favor.

(Algunes rialles i remor de veus)

I millorau també aquestes cadires, que no hi ha qui hi
aguanti.

I en segon lloc, digau-vos coses guapes, digau-vos coses
guapes, no val la pena l’insult ni les mitges veritats o les
mentides en els debats, als ciutadans els desagraden
profundament algunes discussions que hem tengut, crec que no
val la pena fer política així, jo almanco no (...) ni n’he sabut.
Un adjectiu que m’han repetit molts de vostès, i se’n
recordaran, és que som una ingènua i que no aconseguiria mai
que em votassin lleis o algunes esmenes, bé, aleshores visca la
ingenuïtat, haurien de fer política els ingenus, perquè els
ingenus no deixen mai de creure en els altres.

Jo crec en vostès i seguiré creient en vostès i en la política,
en les lleis com a eines de canvi social. I només em queda
acomiadar-me, sin acritud, que dèiem, un dia els vaig desitjar
Bon Nadal, sin acritud, i jo sin acritud també els dic: ¡pues,
bueno, pues molt bé, pues adiós!

(Algunes rialles i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Capellà. Passam al torn 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. Fa mal parlar, després d’haver
escoltat la diputada Margalida Capellà, crec que vostè és una
gran exponent de l’excel·lència de la nostra Universitat de les
Illes Balears, i no ho dic per dir, ho dic perquè ho sent, i hi ha
una glossa que diu: “Si tu sones i jo cant vol dir que ens
entenem i que tot el camí que fem serà per tirar endavant”, la
canta meravellosament Maria del Mar Bonet, i si un canta i
l’altra sona, però en lloc de música ho fem en política,
baldament pensem distint i un un dia canta i l’altre sona, pot
arribar a sonar bé. I vostè ha sabut cantar i sonar perquè això
sonàs bé.

Moltes gràcies, per tot el que ens ha deixat aquí.

Dit això, El Pi a l’esmena que ens presenta el Partit Popular
al punt 2, que fa referència que..., no, no, el Partit Socialista, al
punt 2, el PSIB, que fa referència que la regulació del tot inclòs
pogués estar arreglat, regulat, abans de l’estiu que ve, que
vostès ens plantegen que sigui al llarg del 2018, nosaltres els he
de dir que ens mantendrem que sigui abans de l’estiu que ve, no
acceptam aquesta esmena.

L’altra esmena que tant el PP com el PSIB ens han fet
arribar a la número 5, que és la que fa referència als doblers
invertits per a la lluita contra el Xylella, nosaltres pensam, i
hem parlat amb distints representants del PSIB, també amb el
conseller i també ho he comentat amb el Sr. Company, ens
sembla bé que siguin 10 milions d’euros, una esmena que seria
“de manera que es generi un plurianual o un bianual, 2018-
2019, i que s’inverteixin 10 milions d’euros”. Només hi ha una
petita qüestió que m’agradaria que quedàs clara, que aquests 10
milions d’euros no es facin afectant d’altres partides d’altres
qüestions agrícoles o ramaderes de la conselleria, hauríem de
mirar a veure si poguéssim acceptar aquest tema, que sigui
nova inversió que dedicam a aquest tema perquè és un tema
nou. Però podríem acceptar la proposta que ha fet el PSIB, amb
MÉS, que també ha fet arribar a través del conseller.

A la número 7, que el PSIB ens demanava de fer un canvi,
que allà on diu: el Govern de les Illes Balears insta el Govern
central... de la contractació, per tal de garantir que es respectin
els principis de publicitat i concurrència i petits i mitjans
empresaris puguin participar en el tema... del que fa referència
la central de compres, aquesta matisació que ens fan de canviar
“per tal de garantir” a “per tal d’afavorir”, l’acceptaríem. És a
dir, a la número 7 acceptam allà on diu “garantir”, “afavorir”.

En el punt número 9, el PP ens ha fet una proposta que, era
de licitació de transports, en aquest cas a l’illa de Mallorca, ens
sembla bé que puguem posar “tenint en compte la legislació, la
normativa europea que hi ha en aquests moments vigent”, ens
sembla perfecte.

I en el punt número 10, la proposta que ens feia el PSIB,
que instàssim el Govern central en lloc del Govern balear, per
tal de garantir com a servei públic les connexions aèries de
Menorca i Eivissa amb la península, ens sembla bé, perquè
nosaltres realment ja ho hauríem d’haver fet així, nosaltres no
tenim aquest poder.
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I per acabar, dos temes més, un del PP i un del PSIB. El del
PP, la número 13, que és aqueixa que reclamam per mirar que
tots els traspassos pendents que hi ha que el nostre Estatut du,
es facin, en què parlam de matèria com justícia, cogestió
aeroportuària, ports d’interès general, costes i litoral, el PP ens
feia una proposta, que no demanàssim justícia, i nosaltres el
que diem és que mentre el nostre Estatut dugui que la
competència de justícia ha d’estar transferida, nosaltres
mantendríem aquest tema, no li acceptaríem.

I a la darrera, a la penúltima nostra, però la darrera que ens
han presentat una transacció, en aquest cas el PSIB, que ens
demana que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a augmentar progressivament la partida
pressupostària per a la Universitat de les Illes Balears, amb
l’objectiu...”, nosaltres dèiem que en dos anys situar-nos dins
la mitjana estatal d’inversió per alumne universitari, em
proposa que llevem els dos anys. I jo, vist l’augment
d’enguany, que passam a 102 milions d’euros i que per arribar
a la mitjana hauríem d’estar sobre 114-116, ens sembla bé,
perquè el camí -podem llevar els dos anys, perquè el camí que
veiem és que realment en dos anys hi podem arribar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Prenc la paraula simplement
per confirmar que acceptam les transaccions que ens ha fet el
Grup Socialista en el punt 6 i en el punt 14 de les nostres
propostes de resolució.

I després també, per replicar molt breument al Sr. Morrás,
que ha parlat de si la quota tributària de l’impost turístic era
testimonial, jo, concretament, la paraula que he emprar és
“simbòlic”, no “testimonial”, que no és el mateix. I quan he dit
que era simbòlica, ho he dit en dos sentits: un, traient-li
importància, és a dir, no té cap efecte pràctic en la recaptació
la proposta que vostès fan, i la que fan els altres grups. I
després, també en un altre sentit, com que és simbòlic, és
important donar un missatge als turistes que ens visiten, i
nosaltres creiem que, per coherència amb el nostre discurs de
desestacionalització, hem de donar un missatge que afavorim
aquell turista que ve en temporada baixa i per açò li cobram
menys quota.

Em sap greu, però, després de les consideracions que vostè
ha fet, em confirma que no acaben d’entendre exactament quina
és la dinàmica recaptadora d’aquest impost, perquè l’estimació
objectiva, el que paguen els turistes, no té una relació directa
amb el que cobra el Govern. Vostès no volen l’estimació
objectiva, d’acord, ho entenc, vostès no la volen, però és la que
hi ha i té avantatges de gestió evidents; nosaltres sí que hi
estam a favor i el 95% dels establiments també hi estan a favor
i ho hem de tenir en compte.

Vostè ha dit una cosa que és veritat, vostè ha dit, si apujam
la quota igualment la recaptació també pujarà, i tant que sí. Si
nosaltres dupliquem la quota en temporada alta, la recaptació
serà el doble, però alerta, no s’equivoqui! Encara que en
temporada baixa sigui més alta o més baixa, això no modificarà
per a res la recaptació, perquè la quota de referència per a
l’estimació objectiva és la quota de temporada alta. Per tant, la
que establim en temporada baixa no té res a veure, la recaptació
serà la mateixa, l’únic és que penalitzarem el turista que ve en
temporada baixa, i nosaltres en açò no hi estam d’acord, per
una qüestió de coherència amb el nostre discurs turístic.

De veritat, si volen incidir realment, i li dic a vostè i a la
resta de grups, en la dinàmica d’aquest impost, treballin’s més
el reglament i no es fixi tant en la llei.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Abans de res, volia comunicar a la
lletrada que nosaltres, davant d’aquest canvi d’aquesta
transacció que ha proposat el Partit Popular a El Pi i que El Pi
li ha acceptat, a l’esmena número 9, on nosaltres teníem la
voluntat d’abstenir-nos-hi, també la votarem a favor.

La segona cosa que volia dir és que no deixa de
sorprendre’m que la nostra proposta de resolució número 6,
aquella que instava el Govern a garantir que a tots els centres
docents s’acompleixi un article de la Llei Orgànica de dret a
l’educació de l’any 1985, pel que m’ha sembla entendre de les
respostes, serà rebutjada per aquest parlament. Però jo crec que
vostès veuen fantasmes on no n’hi ha, l’any passat ja ens va
passar exactament el mateix, record ara amb una proposta que
era una proposta vinculada a les modalitats insulars, una cosa
que estava recollida a l’Estatut, com vostès saben bé, i que, a
més, va acceptar una transacció que venia d’El Pi, incloent
l’article sencer. A pesar de tot, vostès no varen acceptar això,
però, en fi, deuen ser maneres de fer.

En tot cas, la darrera cosa que volia dir, en nom de
Ciutadans i en nom, crec que també, de la resta del Grup Mixt,
ja que som l’únic que té en aquest moment la paraula, és agrair
a la diputada Margalida Capellà la seva feina incansable, la
seva companyia entranyable i dir-li que, encara que comprenem
tots molt bé, per què se’n va, i jo crec que tots ho podem
entendre com de dura que és la política, sobretot els que fa poc
que hi som, a mi m’agradaria molt, i crec que és una cosa
compartida, que d’aquí a un any i mig o un poc més la
poguéssim tornar tenir aquí per treballar amb tots nosaltres.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Passam al torn de rèplica del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Isabel Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, gràcies, president. Acceptam la transacció de la d’El Pi,
que ja li hem comentat, a la nostra proposta de resolució 33, en
el sentit d’afegir també “adquisició”, a la “construcció i
adquisició”.

Llavors hi ha a les del PP, que ja havia comentat que les
dues transaccions que ens proposaven, a la 15 i a la 28, no les
acceptam.

I ja només també em queda, amb certa tristesa, agrair la
seva col·laboració, la seva dedicació i la seva forma de ser, que
també ha deixat en aquest grup, en el nostre grup i esper que
també en els diputats de la cambra, un bon gust, per dir-ho de
qualque manera.

Ha valgut la pena, Sra. Capellà, i jo veig que vostè ha
expressat, almanco jo així ho he entès, un cert cansament; pensi
que aquest cansament ha valgut la pena, perquè estic
convençuda que és així.

I un avantatge d’aquestes illes que són tan petites és que ens
trobarem, qualsevol dia ens trobarem i, si no ens trobam per
ara, o més endavant, ja sap que nosaltres som aquí per a allò
que hagi de menester.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Bé, doncs, un cop acabat el debat de
totes les propostes presentades, se’n farà la votació en el mateix
ordre que s’han debatut, però abans farem un petit recés de deu
minuts perquè puguin preparar les votacions.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades, senyors diputats, per favor, asseguin-se
als seus escons que començarem les votacions.

Passam a la votació de les propostes del Grup Parlamentari
Popular. Passam a la votació del paquet 32, 45, 46 i 8; 32, 45,
46 i 8. Votam. 

20 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions. 

Passam a la votació de la proposta 10. Votam.

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

Passam a la votació de la proposta 14. Votam.

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

Passam a la votació de la proposta 21. Votam. 

23 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de les propostes 16, 23 i 34. Votam.

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

Passam a la votació de les propostes 6, 7, 18, 35 i 37.
Votam. 

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

Passam a la votació de les propostes 31 i 36. Votam.

22 vots a favor; 37 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de la proposta número 12. Votam.

26 vots a favor; 30 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de la proposta 48. Votam. 

24 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de la proposta 47. Votam. 

25 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de la proposta 20. Votam.

27 vots a favor: 31 en contra, 1 abstenció. 

Passam a la votació de la proposta 9. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra; 1 abstenció.

Passam a la votació de les propostes 39 i 42. Votam.

25 vots a favor; 34 en contra; cap abstenció.

Passam a la votació de les propostes del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears...

(Remor de veus) 

Ai, perdó, disculpau, disculpau..., discupau. Seguim amb la
votació de les propostes del Grup Parlamentari Popular,
disculpau-me.

Passam a la votació de les propostes 29 i 43. Votam. 

25 vots a favor; 33 en contra; cap abstenció.

Passam a la votació de la proposta núm. 44. Votam.

25 vots a favor; 34 en contra; cap abstenció.

Passam a la votació de les propostes 4, 15, 22 i 28. Votam.
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26 vots a favor; 32 en contra; cap abstenció.

Passam a la votació de la proposta núm. 30. Votam.

30 vots a favor; 29 en contra; cap abstenció.

Passam a la votació de la proposta...

(Remor de veus)

Passam a la votació de la proposta núm. 33. Votam.

(Remor de veus)

37 vots a favor; 20 en contra; 1 abstenció.

Passam a la votació... per favor, un poquet de silenci...
Passam a la votació de la proposta núm. 17. Votam.

35 vots a favor; 24 en contra; cap abstenció.

Passam a la votació de la proposta núm. 40. Votam.

45 vots a favor; 2 en contra; 12 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 1. Votam.

46 vots a favor; 12 en contra; 1 abstenció.

Passam a la votació de la proposta 27. Votam.

50 vots a favor; 3 en contra; 5 abstencions.

Passam a la votació de la proposta 41. Votam.

55 vots a favor; 1 en contra; 3 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 13. Votam.

57 vots a favor; cap en contra; 2 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 11. Votam.

58 vots a favor; cap en contra; cap abstenció.

Passam a la votació de la proposta núm. 24. Votam.

57 vots a favor; cap en contra; 2 abstencions.

Passam a la votació de la proposta 25. Votam.

56 vots a favor; 2 en contra; cap abstenció.

Les propostes 2, 5, 19 i 26 es poden deixar aprovades per
assentiment?

(Se senten veus de fons que diuen “Sí”)

Doncs passam a la votació de la proposta núm. 38. Votam.

55 vots a favor; cap en contra; 4 abstencions.

Doncs ara passam a la votació de les propostes del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears.

Podem començar la votació?

Passam a la votació de la proposta núm. 6. Votam.

14 vots a favor; 21 en contra; 24 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 2. Votam.

15 vots a favor; 21 en contra; 23 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 8. Votam.

33 vots a favor; 2 en contra; 24 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 4. Votam.

37 vots a favor; 2 en contra; 20 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 9. Votam.

39 vots a favor; cap en contra; 20 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 20. Votam.

8 vots a favor; 49 en contra; 1 abstenció.

Passam a la votació de les propostes 26 i 10. Votam.

10 vots a favor; 49 en contra; cap abstenció.

Passam a la votació de la proposta 13. Votam.

34 vots a favor; 20 en contra; 5 abstencions.

Passam a la votació de la proposta 18. Votam.

36 vots a favor; 20 en contra; 3 abstencions.

Passam a la votació de la proposta 3. Votam.

33 vots a favor; 23 en contra; 3 abstencions.

Passam a la votació de la proposta 1. Votam.

33 vots a favor; 25 en contra; 1 abstenció.

Passam a la votació de la proposta 25. Votam.

54 vots a favor; cap en contra;5 abstencions.

Passam a les votacions de les propostes 12 i 19. Votam. 

55 vots a favor; 1 en contra; 3 abstencions.

Passam a la votació de les propostes 23 i 24. Votam.

55 vots a favor; cap en contra; 3 abstencions.

Passam a la votació de les propostes 14 i 15. Votam.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 101 / 31 d'octubre de 2017 5491

57 vots a favor; cap en contra; 2 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 11. Votam.

58 vots a favor; cap en contra; 1 abstenció.

Passam a la votació de la proposta número 16. Votam.

57 vots a favor; cap en contra; 2 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 7. Votam. 

56 vots a favor; 2 en contra; cap abstenció. 

Les propostes 17, 21 i 22 es poden donar aprovades per
assentiment? 

Doncs, passam a la votació de les propostes del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. 

Passam a la votació de la proposta 21 transaccionada.
Votam.

36 vots a favor; cap en contra; 23 abstencions.

Passam a la votació de la proposta 22 transaccionada.
Votam.

39 vots a favor; cap en contra; 20 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 19
transaccionada. Votam.

36 vots a favor; 21 en contra; 2 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 5. Votam.

Uep! Ara. 

35 vots a favor; 21 en contra; 2 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 15. Votam.

37 vots a favor; 20 en contra; 2 abstencions.

Passam a la votació de la proposta 9. Votam.

37 vots a favor; 22 en contra; cap abstenció.

Passam a la votació de la proposta 17 transaccionada.
Votam.

33 vots a favor; 22 en contra; 4 abstencions.

Passam a la votació de la proposta 18. Votam.

37 vots a favor; 20 en contra: 2 abstencions.

Passam a la votació de les propostes 6 i 20. Votam.

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

Passam a la votació de la proposta número 7. Votam. 

52 vots a favor; 2 en contra; 5 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 8. Votam.

56 vots a favor; cap en contra; 3 abstencions.

Passam a la votació de les propostes 11 i 16. Votam.

56 vots a favor; 1 en contra; 2 abstencions.

Passam a la votació de les propostes 2 i 13. Votam.

58 vots a favor; cap en contra; cap abstenció.

Podem donar les propostes 1, 3, 4, 10, 12 i 14 aprovades
per assentiment? 

(Se sent una veu de fons que diu: “Sí”)

Aprovades? Sí?

Doncs, passam a la votació de les propostes d’El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. 

Passam a la votació de la proposta número 3. Votam.

38 vots a favor; cap en contra; 21 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 13. Votam.

36 vots a favor; 1 en contra; 22 abstencions.

La proposta número 5 està transaccionada, si el Sr. Font pot
llegir la transacció, per favor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Quedaria de la següent manera,
“el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar de manera plurianual 2018-2019 10 milions
d’euros d’increment pressupostari al Pla de lluita contra el
Xylella”.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Doncs, passam a la votació de la proposta
número 5 transaccionada. Votam.

53 vots a favor; cap en contra; 6 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 2. Votam.

13 vots a favor; 26 en contra; 20 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 4. Votam.

5 vots a favor; 53 en contra; cap abstenció.

Passam a la votació de la proposta número 14. Votam.
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36 vots a favor; 23 en contra; cap abstenció.

Passam a la votació... perdonau, la proposta número 9 està
transaccionada i si el Sr. Font pot llegir la transacció, per favor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

President, se’ns ha suggerit que... en aquest cas, a proposta
del Partit Popular, que així com està redactat acabi: “tot tenint
en compte la legalitat de la normativa europea vigent”, “tot
tenint en compte la legalitat de la normativa europea vigent”.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Doncs passam a la votació de la
proposta núm. 9 transaccionada. Votam.

27 vots a favor; 29 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 1. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i 4 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 11. Votam.

25 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 16. Votam.

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

Passam a la... La proposta núm. 7 també ha estat
transaccionada, si el Sr. Font pot tornar llegir el text, per favor,
gràcies.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, aquí es tracta que
on diu “garantir” canviar-ho per “afavorir”.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Doncs passaríem a la votació de la
proposta núm. 7 transaccionada. Votam.

51 vots a favor; 8 en contra i cap abstenció.

La proposta núm. 10 també està transaccionada, si el Sr.
Font pot llegir el text.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, aquí hi havia una equivocació i hauria de dir, en lloc
d’“instar el Govern de les Illes Balears”, “instar el Govern
central”, d’acord?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Doncs passam a la votació de la proposta
núm. 10 transaccionada, en què s’ha corregit el text. Votam.

57 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció.

La proposta núm. 15 també ha estat transaccionada, si el Sr.
Font pot llegir el text de la 15.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, només seria, Sr. President, eliminar “dos anys”, “dos
anys” eliminat... i que la lletrada li doni la redacció que quedi
el més adient possible.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Passam a la votació de la proposta núm.
15 transaccionada. Votam.

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

Passam a la votació de les propostes 6, 8 i 12. Votam.

No, no la votarem. Les acceptau per assentiment?

Doncs les 6, 8 i 12 estan aprovades per assentiment.

Passam a la votació de les propostes del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, començam les votacions.

Passam a la votació de la proposta núm. 13. Votam.

33 vots a favor; 2 en contra i 24 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 6 transaccionada.
Votam.

33 vots a favor; cap en contra i 25 abstencions.

Passam a la votació de les propostes 3 i 12. Votam.

37 vots a favor; cap en contra i 22 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 8. Votam.

36 vots a favor; 20 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 15. Votam.

37 vots a favor; 20 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 2. Votam.

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

Passam a la votació de la proposta núm. 11. Votam.

55 vots a favor; cap en contra; 3 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 9. Votam.

56 vots a favor; 1 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 1. Votam.
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57 vots a favor; cap en contra i 2 abstencions.

Les propostes 4, 5, 7, 10, 16 i 14 transaccionades es poden
deixar aprovades per assentiment?

Doncs passam a la votació de les propostes del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Passam a la votació de la proposta núm. 9. Votam.

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

Passam a la votació de la proposta núm. 6. Votam.

22 vots a favor; 37 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de la proposta núm. 8. Votam.

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

Passam a la votació de la proposta núm. 1. Votam.

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

Passam a la votació de la proposta núm. 7. Votam.

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

Passam a la votació de la proposta núm. 3. Votam.

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

Passam a la votació de la proposta núm. 5. Votam.

50 vots a favor; 9 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de la proposta núm. 4. Votam.

56 vots a favor; cap en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 2. Votam.

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

Passam a la votació de les propostes del Grup Parlamentari
Mixt, Gent per Formentera.

Passam a la votació de la proposta núm. 1. Votam.

58 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.

Passam a la votació de la proposta número 2. Votam.

58 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de la proposta número 3. Votam.

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

Passam a la votació de la proposta número 4. Votam.

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

Passam a la votació de la proposta número 5. Votam.

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

Passam a la votació de les propostes del Grup Parlamentari
Mixt, de la Sra. Maria Consuelo Huertas. 

Passam a la votació de la proposta número 2. Votam.

7 vots a favor; 32 en contra i 20 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 1. Votam.

3 vots a favor; 53 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de les propostes 3 i 4. Votam.

30 vots a favor, 29 en contra i cap abstenció.

(Remor de veus)

Passam a la votació de les propostes -per favor, un poquet
de silenci- passam a la votació de les propostes del Grup
Parlamentari Mixt, de la Sra. Montserrat Seijas.

Passam a la votació de la proposta número 1. Votam.

4 vots a favor; 33 en contra i 22 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 2. Votam.

5 vots a favor; 33 en contra i 20 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 3. Votam.

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

Passam a la votació de la proposta número 4. Votam.

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

Passam a la votació de les propostes del Grup Parlamentari
Socialista.

Passam a la votació de la proposta número 33
transaccionada. Votam.

38 vots a favor; 1 en contra i 20 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 13. Votam.

35 vots a favor; cap en contra i 24 abstencions.

Passam a la votació de les propostes 4 i 24. Votam.

36 vots a favor; cap en contra i 22 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 9. Votam.

31 vots a favor; 2 en contra i 26 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 26. Votam.
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34 vots a favor; 2 en contra i 23 abstencions.

Passam a la votació de la proposta 36. Votam. 

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

Passam a la votació de la proposta número 18. Votam.

36 vots a favor; cap en contra i 23 abstencions.

Passam a la votació de les propostes 15 i 16. Votam.

37 vots a favor; cap en contra i 22 abstencions.

Passam a la votació de la proposta 20. Votam.

37 vots a favor; cap en contra i 22 abstencions.

Passam a la votació de les propostes 14, 23, 25 i 28. Votam.

39 vots a favor; cap en contra i 20 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 19. Votam.

24 vots a favor; 22 en contra i 13 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 17. Votam.

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

Passam a la votació de la proposta número 1. Votam.

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

Passam a la votació de la proposta número 6. Votam.

51 vots a favor; cap en contra i 8 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 12. Votam.

54 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de la proposta 29. Votam.

55 vots a favor; cap en contra i 4 abstencions.

Passam a la votació de la proposta 38. Votam.

53 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de la proposta 27. Votam.

54 vots a favor, 2 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 10. Votam.

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

Passam a la votació de les propostes 7 i 30. Votam.

58 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció.

Passam a la votació de la proposta número 11. Votam.

58 vots a favor; 1 en contra i cap abstenció.

Les propostes 2, 8, 21, 22, 32, 34, 35, 37, 5 i 31 es poden
donar aprovades per assentiment? 

(Se senten veus de fons que diuen: “Sí”)

Sí? Doncs, hem acabat les votacions.

(Alguns aplaudiments)

Senyores diputades i senyors diputats, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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